
nr 05 - Mei 2021                    1

Alle info in verband met
publiceren in Attentie:

Jan Callebert 0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Volgende editie verschijnt in de week van 11 tot 18 juni. Teksten voor 
volgende Attentie uiterlijk 5 juni opsturen naar Redactie Attentie, p.a. 
Jan Callebert, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker, of via mail: 
info@dewegwijs.be. 

Zonder schriftelijke toelating van de uitgever kan tekst noch foto 
gebruikt worden voor andere uitgaven of doeleinden.

Info: Jan Callebert: 0478-97 87 11 - email: info@dewegwijs.be
55ste jaargang - MEI 2021
Verantw. uitgever: zet-werk VOF, Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker, zet-werk@telenet.be - gedrukt bij Graphius, Oostakker

OOSTAKKER - DESTELDONK - HIJFTE-CENTER...

Wegwijs  - SLAGERIJ FRANK Bredestraat 145 - Oostakker
Tel. 09 391 54 15

* Enkel geldig bij aankoop 
vanaf 20 euro. Max. 1 bon per 
aankoop. Geldig tot 10 juni 2021. 
Niet cumuleerbaar met andere 
kortingen.

Open: maandag t.e.m. vrijdag
7u30 tot 18u30
Zaterdag 7u30 tot 18u00
Zon- en feestdagen gesloten

1 GRATIS
GROOT BROOD,
WIT of BRUIN*

Bij aangifte van deze bon
bij aankoop vanaf 20 euro

✂

ALLE TUIN- EN
SNOEIWERKEN

SPECIALITEIT: GEVAARLIJK WERK
Snoeien, afzagen, ontkruinen,

vormsnoei, afkorten alle bomen

BEL 0477 57 21 86

Oostakkernaar in de kijker:
Jan Rodts, ornitholoog

Zie blz. 24

vzw Voedselteams wil lokale 
groep opstarten. Zie blz. 2

WZC Vincenthof wil een thuis 
zijn voor bewoners

Zie blz. 26

Kinderboerderij en B&B 
worden bemoeilijkt.

Zie blz. 30

Covid bestrijden met 
technologie ?

Zie blz. 4

Rouwen in tijden van
corona. Zie blz. 33

Algemene bouwwerken
Projectontwikkeling

Grond/huis te koop, 1 nummer:

0475 53 09 92

NGELO
EN ZOON

DAKWERKEN
INFO:
gsm 0475-288 344
 0478-668 774
fax 09-251 11 80
mail: 
angelo-dakwerken@telenet.be

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

• Algemene dakwerken
• Ontmossen van daken
• Herstellen schouwen
• Algemene renovatie
• Reinigen zonnepanelen
 MEEWERKEND
 PATROON VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

FIETS KAPOT?
BEL VOOR EEN AFSPRAAK:

0485-32 84 02

VELOVIEDESTELDONK@GMAIL.COM

KLEINE EN GROTE HERSTELLINGEN

AAN ELK TYPE FIETS, 

OOK NIET BIJ ONS AANGEKOCHT

Blijf ‘winkelhieren’
Zo steun je onze

lokale handelaars !
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v.u.: Jan Callebert
0478 97 87 11
info@dewegwijs.be

Jeroen Callebert
medewerker lay-out

Dirk De Bourderé
Free-lance fotograaf

Sinds maart 2021 
zijn er ook enkele 
vrijwillige redactionele 
medewerkers uit 
Oostakker.

Zomer biedt terug 
mogelijkheden
De corona-crisis duurt inmiddels meer dan 
een jaar. De meeste mensen hebben het 
dan ook ‘gehad’ met de maatregelen. 
De virologen vragen ‘om nog even vol te 
houden’, en velen doen dat ook. Maar de 
zomer staat voor de deur en de mensen 
willen naar buiten. Willens nillens. De 
druk op de ziekenhuizen blijft hoog. Wie 
nu in de sector werkt weet het wel. Dit 
is voor velen de zwaarste periode uit hun 
beroepsloopbaan. Ook de mensen die in 
het onderwijs actief zijn snakken naar het 
‘gewone lesgeven’, zo ook de leerlingen. 
Dat er leerachterstand opgelopen is daar 
mogen we van op aan.
In deze Attentie kropen terug heel wat 
vrijwillige ‘schrijvers’ in de pen, waar-
voor dank. Met de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Voor elk wat wils. over 
enkele vaste rubrieken kregen positieve 
commentaren binnen. ‘Oostakker vroeger 
en nu’ spreekt niet alleen ouderen maar 
ook jonge inwoners aan.  En de ‘Oostak-
kernaar in de kijker’ levert telkens weer 
een leuk verhaal op over al dan niet be-
kende inwoners die een speciale hobby 

of beroep hebben. Woonzorgcentrum 
Vincenthof wordt uitvoerig belicht. Ook 
de werfzone wordt opgevolgd. En u zal 
kunnen lezen dat verschillende horeca- 
zaken terug opstarten. Eerst met een bui-
tenterras en - hopelijk - vanaf juni ook 
weer binnen. We duimen allemaal dat de 
weersomstandigheden meevallen zodat 
deze sector - die het voorbije jaar zo’n 9 
maanden moest sluiten - terug op gang 
kan komen. Het zal ook de nodige disci-
pline vragen van de bezoekers om zich 
aan de maatregelen te houden in de hoop 
dat er nu geen sluiting meer volgt.
De vaccinaties kwamen in ons land zeer 
traag op gang, zeker als je vergelijkt met 
andere landen waar het toch een stuk 
vlotter gaat. Maar nu komt er toch wat 
schot in de zaak. Men streeft ernaar om 
tegen september het grootste deel van de 
bevolking ingeënt te hebben.
Voor velen blijft het een vraagteken of 
reizen mogelijk zal zijn. De ons omringen-
de landen laten met mondjesmaat terug 
verplaatsingen toe, ook al zijn ook de cij-
fers daar nog steeds niet optimaal. Wel-
licht zullen weer veel Belgen kiezen voor 
een vakantie in eigen land.
De cultuursector werd uiteindelijk het 
zwaarste getroffen. Geen optredens, 

geen toneel, geen festivals.  In Oostakker 
is er in juni een voorzichtige opstart met 
enkele optredens, daarover kan u meer 
lezen op blz. 20 en 21. En de meeste ac-
tiviteiten zijn bovendien gratis. Bekijk ze-
ker wat er op de agenda staat.
Jeugdverenigingen kunnen ook terug 
kamp-plannen maken, zij het met be-
perkingen, maar ook zij zien weer een 
beetje ‘licht aan het eind van de tunnel’. 
Sportclubs beleefden een rampjaar. Zeker 
amateurclubs, die hadden geen competi-
tie in 20-21.  Hopelijk kunnen ook zij in 
het najaar terug een ‘normaal’ sportleven 
opbouwen. De professionele sporters be-
leefden een moeilijk jaar, zonder publiek, 
en hopen dan ook terug voor volle tri-
bunes te kunnen spelen volgend seizoen.
In de week van 11 tot 18 juni wordt de zo-
mer-editie van Attentie uitgedragen, en 
daarna nemen we ook een korte ‘break’ 
in juli. Ook wij willen na een zwaar coro-
na-jaar even de batterijen opladen.
We kunnen stilaan terugkeren naar een 
‘normaler’ leven. Laten we allemaal ver-
standig omspringen met de vrijheid, zo-
dat een vierde golf vermeden wordt.

Jan Callebert, uitgever

Korte keten 
Wat is de vzw Voedselteams en waar staan 
zij voor? Ilse: “Voedselteams is een bewe-
ging van lokale producenten en consu-
menten die met elkaar samenwerken. Die 
laatste kunnen dan wekelijks via een web-
winkel producten aankopen bij lokale 
producenten die hun waren rechtstreeks le-
veren aan een vast afhaalpunt waar de con-
sument zijn of haar bestelling afhaalt.
Onze doelstelling is het bevorderen van een 
kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw 
en het behartigen van de korte keten. On-

VZW Voedselteams wil lokale groep opstarten in Oostakker
Eind mei wil de vzw Voedselteams een lokale werking opstarten in 
Oostakker. Regiocoördinator voor Oost-Vlaanderen, Ilse Vromman, geeft 
tekst en uitleg.

ze producenten moeten dan ook aan een 
aantal strikte criteria voldoen. Zo mogen 
ze geen pesticiden gebruiken en geen so-
ja verwerken in hun veevoeder. Stel dat er 
toch een boer is die nog soja in zijn voe-
der gebruikt, dan geven wij die voldoende 
tijd om die eruit te halen. We willen boeren 
ook de kans geven om duurzamer te werk 
te gaan.”

Lokale producten
Het aanbod voor consumenten is heel uit-
gebreid. Om welke producten gaat het pre-

cies? Ilse: “Je kunt zowat alles aankopen 
wat lokaal geproduceerd wordt: groenten, 
fruit, zuivel, vlees, bloem, brood, seitan, 
enz. De producten die we hier niet kunnen 
produceren zoals koffie, rijst en chocola-
de worden geleverd door enkele wereld-
winkels die samenwerken met ons. Ook zij 
vinden de eerlijke verloning van boeren en 
duurzaamheid belangrijk.”

Voedselteam in Oostakker
De vzw wil graag eind mei van start gaan 
met een voedselteam in Oostakker. Hoe 
concreet zijn die plannen al? Ilse: “We heb-
ben onlangs overleg gehad met enkele 
geïnteresseerde vrijwilligers die willen mee-
werken. We hebben hen al aan het werk 
gezet om nog extra vrijwilligers te vinden 
om ons netwerk uit te breiden, want ieder 
team heeft een vier- tot vijftal mensen no-
dig. Zij hebben allerlei taken. Een tweetal 
vrijwilligers verzorgt de promotie en/of or-
ganiseert kleine evenementen zoals een 
proevertjesavond voor de leden. Dan heb-
ben we de teamverantwoordelijke die het 
centrale aanspreekpunt is van de lokale 
groep. En ten slotte is er de financieel ver-
antwoordelijke. Die taken nemen allemaal 
weinig tijd in beslag, maar ze moeten wel 
gedaan worden. Een tweede vereiste voor 
het opstarten van een lokaal team is een 
lokaal afhaalpunt. Voor Oostakker heb-
ben we nog geen depot, maar momenteel 
zijn we naarstig op zoek. Ik ga ook contact 
opnemen met Stad Gent, die vaak samen-
werkt met ons. Een depot kan een winkel 
zijn, een boerderij, of zelfs een garage van 
een particulier.” 

Bestelprocedure 
Wie wil bestellen, gaat naar de website van 
Voedselteams en wat dan? Ilse: “Eerst selec-
teer je het voedselteam van je streek. Ver-
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Alle dagen vers brood
te verkrijgen

Ondanks de vele wegenwerken en omleidingen blijven wij vlot bereikbaar !
Knip onderstaande bonnen uit en gebruik ze in onze winkel !

4 Hamburgers + 2 GRATIS
Geldig van 11/05/2021 t.e.m. 10/06/2021

4 BRAADWORSTEN + 2 GRATIS
Geldig van 11/05/2021 t.e.m. 10/06/2021

1kg Gehakt + 500gr GRATIS
Geldig van 11/05/2021 t.e.m. 10/06/2021

1kg chateau aan 14.95 euro
Geldig van 11/05/2021 t.e.m. 10/06/2021

4 kipfilets + 2 gratis
Geldig van 11/05/2021 t.e.m. 10/06/2021

1kg bereid stoofvlees
of vol-au-vent

+ zak frietjes gratis
Geldig van 11/05/2021 t.e.m. 10/06/2021

1kg spaghettisaus
+ 1 pak spaghetti

gratis
Geldig van 11/05/2021 t.e.m. 10/06/2021

Sassevaartstraat 46/212
9000 GENT

info@thehousefriend.be

0475/73 27 40
0487/37 69 74

MAATWERK IN VASTGOED

www.thehousefriend.be

The House Friend Real Estate

Jo’s Repair Shop BV | Kerkwegelakker 12A | B-9080 Lochristi | +32 (0)9 355 37 80  

Covid-19 bescherming RUIME STOCK Airco en luchtkoelers   

ventilatoren   

insectenweerders 

info@josrepairshop.be              www.josrepairshop.be 

Mondmaskers / handgel /  
volgelaatschermen / zepen /  
handschoenen 

volgens kom je in de webwinkel van dat 
team terecht, waar je je bestelling plaatst. 
Tot slot haal je de bestelling af in het loka-
le afhaalpunt. Je kunt vier proefbestellin-
gen doen en daarna krijg je een mail dat je 
lid moet worden. Dat kost 20 euro per jaar. 
Er is geen minimumafname per klant en je 
kunt kiezen of je een abonnement neemt 
of losse producten koopt.”

Sociale cohesie
Iedere consument haalt zijn of haar pro-
ducten af bij het lokaal depot. Is het ook 
mogelijk om je bestelling aan huis te laten 
leveren? Ilse: “Nee, dat zou te duur zijn. 
Wat we wel zien, is dat mensen produc-
ten meenemen voor hun minder mobiele 
ouders of buren. Dat is trouwens een van 
onze kernwaarden: het bevorderen van de 
sociale cohesie in de buurt. Dat mensen el-
kaar beter leren kennen.”

Meer informatie:
www.voedselteams.be 

Tekst en foto’s: Karolien Selhorst
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vrolijk, lekker en geschenkvol

Lindestraat 108 - Gent-Desteldonk - tel: 09.355 65 27 
Open:  woensdag 13.30-18 u 
 donderdag en vrijdag 9-12 u en 13.30-18 u 
 zaterdag 9-12 en 13.30-17 u

Dranken De Wispelaere

            U hoeft 
niet ver 
te lopen

 om al
  uw dranken
aan te kopen!

We zijn OPEN
en leveren 

ook aan huis!

Het laatste jaar was voor veel ondernemers 
een jaar vol onzekerheid. Voor sommigen 
was het een jaar van verlies van geliefden 
of kennissen. Een pijnlijke zaak, en hoewel 
we de hoop hoog houden lijkt het erop 
dat er nog veel zwarte sneeuw op komst 
is. Nog nooit heb ik zoveel leegstand ge-
zien in de stadscentra. 
Onze gezondheid veiligstellen is zeer be-
langrijk, maar jammer genoeg gaat daar 
economische achteruitgang mee gepaard.

Welke technologische oplossingen zijn 
een must in de strijd tegen de versprei-
ding van het virus? 
CO² management door ventilatie of ver-
luchten is een noodzaak! Omdat het co-
vid-virus zich via de lucht (aerosolen) kan 
verspreiden, kan het dus langer in een ge-
sloten ruimte rondzweven en een potenti-
ele gastheer vinden. Studies tonen aan dat 
in een ruimte zonder ventilatie deeltjes in 
de lucht kunnen blijven hangen tot 6 à 8 
uur in dezelfde luchtlaag. Dus verlucht of 
zorg voor doorstroming van de lucht met 
een degelijke ventilatie-installatie.

Actieve luchtzuivering!
In tegenstelling tot passieve luchtzuive-
ring, waar lucht door een filter moet gaan, 
is actieve luchtzuivering het toevoegen 
van een element aan de lucht. 
Een voorbeeld van actieve luchtzuivering is 
het toevoegen van hydroxylradicalen aan 
de lucht. Hydroxylradicalen maken niet 
alleen virussen onklaar in de lucht en op 
oppervlakken, maar gaan ook andere ver-
ontreinigende elementen uit de lucht ha-
len of vernietigen. Hydroxylradicalen (OH) 
in voldoende concentraties vervullen bio-
cidale functies in virussen, bacteriën, aller-
genen en schimmels, en breken organische 
verbindingen in de lucht af tot minerale 
vormen of onschadelijke organische ver-
bindingen. Dit natuurlijke proces is veilig 
voor mens, dier en plant!

Meer informatie?
Wil u meer informatie over hoe u uw om-
geving, winkelruimte, school, vergader-
ruimte, woning gezonder en veiliger kan 
maken met technologische oplossingen, 
aarzel dan niet ons te contacteren via mail: 
info@bilk.be, u kan ook op ons rekenen 

Is technologie een oplossing in de strijd tegen het covid-virus ?

Wetenschappelijk onderzoek zegt overduidelijk ‘JA’ !
Dat technologie onze levens drastisch heeft veranderd in de laatste 20 jaar is zeker, en 
zoals het er naar uitziet zullen de volgende 20 jaar ook heel spannend worden.
Sven Gardelein uit Oostakker en zijn collega Steven Sleeuwaert verduidelijken...

voor advies op locatie. Zo bekijken we wel-
ke oplossing het best past bij uw zaak.
Wij gaan ondertussen verder met ons 
onderzoek naar middelen en techno-
logieën om de lucht die we inademen 
gezonder en veiliger te maken. Zo-
dat we allemaal samen richting een ge-
zonde economie kunnen groeien in een 
veilige werk- en leefomgeving voor onze 
kinderen, vrienden, medewerkers en klan-
ten. Be Safe! 

Steven Sleeuwaert
Sven Gardelein

IAQ en ventilatiespecialisten
Oprichters van B!LK

www.bilk.be
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SCHOOLBANKEN NOSTALGIE - Wie herkent wie ?
Alfons De Pauw, door iedereen gekend als leraar en later schoolhoofd van de Gemeen-
telijke Basisschool, heeft tijdens zijn loopbaan die begon in 1965 heel wat Oostakkerse 
jeugd onder zijn hoede gehad en wijsheid bijgebracht. Hij begon in het derde leerjaar 
om later klastitularis van het zesde leerjaar te worden. Van bij de aanvang heeft hij de 
jaarlijkse klasfoto’s bijgehouden en ons ter beschikking gesteld. Het is de bedoeling om 
af entoe in Attentie een foto te laten verschijnen, afwisselend met oude klasfoto’s van de 
meisjesschool. - Guido Rogiers

REUNIE?
Zou het niet leuk zijn mocht er na het verschijnen van zo’n foto een reünie tot stand ko-
men? Wie neemt de handschoen op?  Verwittig dan onze redactie zodat we er eventueel 
een verslagje kunnen van maken. Heb je zelf nog een oude Oostakkerse klasfoto? Laat 
het ons weten: info@dewegwijs.be of 0478-97 87 11 – J.C.

CAFE DE KNEUT
ROSTIJNESTRAAT - HIJFTE

Zoekt

OVERNEMER

Vrij van brouwer
Ruime en gratis

parkeergelegenheid

Alle info:
Robert Verschueren

0495-29 10 31

Dank-
betuiging

Christine, Bavo, Lieve 
en kleinkinderen 
danken iedereen voor 
de steun en de blijken van sympathie, 
betuigd bij het overlijden van 
echtgenoot, pa, pa-tje, opa en pépé 
Eddy Buysse.

Westveldstraat 24, Sint-Amandsberg.

14 DAGEN LANG - TOT EN MET 29 MEI
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Nam’s Thee : dé online-shop
van Oostakker en omstreken !

Nam’s thee neemt je mee in de wondere 
wereld van thee en infusies

Je vindt er een ruime keuze aan thee, infusies 
en benodigdheden.

Contacteer ons vrijblijvend en samen me jou 
gaan we op zoek naar het perfecte verhaal.

Contact via onze webshop:

www.namsthee.be

ONS OOSTAKKER IN DE VORIGE EEUW

De Koestraat en Hugo Claus
Het uitzicht van Oostakker centrum wijzigt vandaag aan een snel tempo. 
Hoe het vroeger was is voor velen onder ons soms nog een vage herinnering. 
Vooral nieuwkomers willen wij vanaf nu een handje helpen door middel 
van een reeks oude foto’s, ons bezorgd door Guido Rogiers die reeds enkele 
tento’s organiseerde.

De Koestraat (nu Slotendries tot aan de Ken-
nedylaan, en Veeweg tussen de Kennedylaan 
en de Singel ) liep tot 1965 vanaf het kruis-
punt met de Groenstraat, de Lourdesstraat en 
de Gentstraat tot aan de Singel in het haven-
gebied. Op de plaats waar nu de oprit van de 
voetgangers-fietsbrug ligt, aan de kant van 
Veeweg, stond de villa “Excelsior”. Het kas-
teeltje werd in de jaren 1951/1953 bewoond 
door de familie Jozef Claus-Germaine Vander-
linden. Het was Jozef Claus die de naam van 
het kasteeltje veranderde in “Berkenhof” en 

Villa Excelsior in de vorige eeuw.

er een tehuis voor oudere dames begon. Zijn 
zoon Hugo Claus woonde er samen met zijn 
toenmalige vriendin Elly Overzier (zijn latere 
echtgenote) in de bijgebouwen - paardenstal-
len, boven de grote poort. Het is daar dat Hu-
go “De Oostakkerse gedichten” schreef.

In 1953 werd de home overgelaten aan Mar-
cel Vanderlinden-Nelly Impens, die er tot 1955 
verbleven. Marcel Vanderlinden was de jong-
ste broer van Germaine, moeder van Hugo. 
Enkele jaren later werd het home opgedoekt 
en kwamen Mevr Van Den Bossche en haar 
dochter er wonen, en zij hadden er geduren-
de een korte periode een opvang voor kin-
deren. Het kasteeltje is nadien onbewoond 
gebleven.

Waar vroeger Villa Excelsior stond werd 
enkele jaren geleden een fietsbrug 

gemaakt over de Kennedylaan.

Bij de aanleg van de Kennedylaan en de spoor-
weg in het midden van de jaren  zestig, werd 
het gebouw gesloopt en het terrein werd toe-
gevoegd aan de firma “SEP”, een bedrijf dat 
plastiek flessen produceerde. Vandaag is er de 
oprit van de voetgangers-fietsenbrug over de 
Kennedylaan aan de kant van de Veeweg.

KASTEEL SUPPES

Aan de overkant van de straat stond het kas-
teel “Suppes”, in een ruim park met vijver. 
Van de bewoners is weinig bekend. Tot 1886 
was er een J. Suppes voorzitter van de “Mu-
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  Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151. Autonomie berekend volgens de methodolgie van WLTP-testprocedure (R (CE) 
nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). De werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, buitentemperatuur, gebruik van verwarming en airconditioning en voorconditionering.

 * Verlengde 5 jaar Opel Flex Care garantie is een verlenging van de standaard fabrieksgarantie met 3 jaar, op basis van 15.000 KM per jaar. Aanbod voor particulieren bij aankoop van een nieuwe Opel Mokka, geldig van 1 april t.e.m. 30 april 2021.

 0 - 6,0 L/100KM  17,4 - 17,8 KWH/100KM 0 - 135 G/KM CO2  AUTONOMIE TOT 324 KM (WLTP)
milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

OPEL MOKKA
DE NIEUWE

LESS NORMAL. MORE MOKKA
Ontdek het ultieme rijcomfort van de nieuwe Opel Mokka en geniet van 5 jaar garantie*.
Ga snel naar je Opel Verdeler of opel.be.

VAN ACKER 
LOCHRISTI

Kapiteinsstraat 29 • 9080 Lochristi
09/355.82.34 • www.garagevanacker.be

VAN ACKER 
LOKEREN

Dijkstraat 2A • 9160 Lokeren
09/342.83.10 • www.garagevanacker.be

Dit jaar brengt Opel het autosalon naar jouw salon. Ontdek de nieuwe Mokka-e
in onze virtuele showroom op opel.be, of ga langs bij je Opel Verdeler.

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

BELEEF JOUW SALON ONLINE OF BIJ JE OPEL VERDELER, EN KIES JE SALONCONDITIES ZELF.

Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151.
Autonomie berekend volgens de methodolgie van WLTP-testprocedure (R (CE) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). De werkelijke actieradius kan variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, 
routekenmerken, buitentemperatuur, gebruik van verwarming en airconditioning en voorconditionering.

MOKKA-      17,4 - 17,8 KWH/100KM 0 G/KM CO2 AUTONOMIE TOT 324 KM (WLTP)

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

MINDER
AUTOSALON

MEER
JOUW SALON

Dit jaar brengt Opel het autosalon naar jouw salon. Ontdek de nieuwe Mokka-e
in onze virtuele showroom op opel.be, of ga langs bij je Opel Verdeler.

Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) 
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Heb jij nog herinneringen 
aan deze dorpszichten?
Heb ook jij herinneringen aan deze 
gebouwen, of mensen, of straten ? 

Stuur ons een mailtje:
info@dewegwijs.be of een briefje naar:

 Redactie Attentie
 Ivonna Nevejanstraat 30
 9041 Oostakker

Zo kan je als lezer ook wat participeren aan 
Attentie. Dank bij voorbaat!

tualité de la Commerce et de l’Industrie“ in 
Gent. In 1907 werd de N.V. Filature Suppès (J. 
Suppès et Fils) opgericht aan Nieuwland 34 te 
Gent. Deze katoenspinnerij ging in 1919 op in 
de Union Cottoniere. Waren zij de bewoners 
van het kasteel ? Voor WO-II noemde men 
het gebouw “Gevaert kasteel”, toen de fami-
lie Gevaert er woonde. Zij moesten uitwijken 
naar de portierswoning, toen het Engels leger 
er zijn intrek nam, op het eind van de oorlog.    
In die portierswoning zou later de familie Van 
Beveren wonen. In de jaren 50 was de V.Z.W. 
Jongenshulp in het kasteel gevestigd en 
kreeg het de naam “Eikenburcht“. De twee-
de Vlaamse Kermis van Chiro Lourdes, vond 

in 1958 plaats in het park van het kasteel. Na 
een brand kwam het gebouw in verval en in 
1991 werd het kasteel afgebroken. Door de 
aanleg van de Kennedylaan en de spoorlijn 
naar Zelzate werd het gebied ten westen van 
de Kennedylaan afgesplitst van de rest van 
Oostakker om in 1965 te worden ingelijfd bij 
Gent. In de plaats van het kasteel en het park 
werd een vrachtwagengarage opgetrokken. 
Vandaag is er een bedrijf in bouwmaterialen 
gevestigd. 

Tekst en foto’s: Guido Rogiers

Kasteel ‘Suppes’ werd in 1991 afgebroken. Waar ooit Kasteel ‘Suppes’ vroeger stond is nu een bedrijf in 
bouwmaterialen gevestigd.
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Voorzitter Joost Ackerman gaf de fakkel 
door aan bestuurslid Piet De Pauw, maar 
blijft op post als bestuurder. Tegelijk ver-
sterkte de club zich met Pieter Van De Vyver 
als uitbater van de kantine en coördinator 
van een nieuwe tennisschool. 
“Wegens de onzekerheid over de toekomst 
van onze club zochten onze leden stil-
aan andere oorden op. Ook het opkomen-
de padel dreef enkele sportievelingen weg 
van Oostakker,” vat Joost Ackerman aan. 
“Daar kwam nog een pandemie bij, gecom-
bineerd met enkele bestuursleden die het 
gezinsleven, drukke job of verbouwingen 
moeilijk konden combineren met hun func-
tie in de club. Het ontslag van 1 bestuurs-
lid begin 2020 zette een kettingreactie in 

Er waait een nieuwe wind door Tennisclub Oostakker,
en iedereen is welkom!
In de Edmond Ronsestraat, op het tenniscomplex Ter Waele, vind je sinds 
1986 Tennisclub Oostakker. De club, opgericht in 1976, onderging afgelopen 
winter een metamorfose.

gang, waardoor we als bestuursploeg ge-
noodzaakt waren onze leden mee te delen 
dat we collectief ons mandaat neerlegden. 
In de zomer belegden we een algemene 
vergadering, waar we op zoek gingen naar 
vers bloed.”
Piet De Pauw voegt toe: “Natuurlijk kwam 
dit nieuws voor vele leden als een donder-
slag bij heldere hemel. Na een lang en open-
hartig gesprek besloot ik verder te gaan, 
op voorwaarde dat er vrijwilligers zouden 
opstaan om mee hun schouders te steken 
onder de club. Dat is de enige manier om 
te garanderen dat TC Oostakker ook in de 
toekomst die fijne, gemoedelijke, en famili-
ale plek zou kunnen zijn die ze altijd is ge-
weest. Daar kwam vanuit onze leden heel 

wat reactie op, en dat deed ons veel plezier.
Maar er kwam ook reactie uit onverwachte 
hoek: Pieter Van De Vyver zag het zitten om 
de uitbating van de kantine op zich te nemen, 
en mee te bouwen aan een groeiproject. Na 
een hele winter vol intense gesprekken en 
virtuele ledenvergaderingen, hebben we 
voor die piste gekozen.”

Opwaardering kantine en omgeving
Pieter Van De Vyver: “Ik was al 6 jaar lid van 
de club, en vond het vooral spijtig dat de kan-
tine zo weinig open was. Vooral overdag en 
tijdens de weekends kon het hier toch akelig 
stil zijn, en dat in zo’n mooie, groene omge-
ving vlakbij de dorpskern. Hier zie ik bijzon-
der veel mogelijkheden, die ik graag wil 
benutten.
Samen met Piet en Joost hebben we een 
krachtig nieuw signaal gegeven, waarbij we 
100% mikken op jeugd, gezinnen en recre-
atieve tennissers. Zo gaan we verder op de 
lijn die de club altijd heeft gevolgd. We bie-
den interessante familiekortingen aan, en 
hebben we met topcoach Appolonia Melzani 

Pieter Van De Vyver + gezin. Links Joost Ackerman, rechts Piet De Pauw.

Pareltjes
van muziek
We kregen bericht van Guy Broeck-
hove, ex-DJ van o.a. radio Atlantis, 
Radio Roeland en begeleider van 
Alain Dès, de zanger die enkele 
jaren geleden in Oostakker een 
prachtige show bracht als imitator 
van Claude Francois.

Vanaf 3 mei presenteert hij op 
Eclips-TV, elke zondag om 13u05 
het programma ‘Pareltjes’ met 
voornamelijk feel-good muziek, 
steeds met videoclips. Dit gedu-
rende 10 weken. Het programma 
wordt op woensdag herhaald om 
13u15.

Eclips TV vind je op kanaal 51 (Te-
lenet), kanaal 90 (Proximus).

J.C.
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Winnaar Schrijnwerk Awards totaalinterieur 2020

een trainer binnen gehaald die nieuwe le-
den wegwijs kan maken in de tennissport. 
Verder plannen we deze zomer ook nog 3 
tenniskampen van een week, op dezelfde 
manier als de uiterst succesvolle paasstage 
die we net achter de rug hebben.
Tegelijk hebben we de kantine een mooi 
nieuw elan gegeven, alsook de hele omge-
ving. Iedereen is welkom om te genieten 
van wat wij het mooiste terras van Oostak-
ker noemen. De kantine zal dagelijks geo-
pend zijn, en er staat een prachtig nieuw 
speeltoestel zodat de ouders vanuit een 
strandstoel kunnen kijken hoe de kleintjes 
ravotten. Wanneer de terrasjes en horeca 
open mogen kunnen de mensen ook ko-
men genieten van een kop koffie, een vers 
getapt pintje, of een lichte snack.”
Piet De Pauw: “Dankzij de tomeloze inzet 
van Pieter kunnen wij ons vanuit de club 
vooral focussen op de ledenwerking. Ook 
doet het enorm veel deugd dat enkele oud-
gedienden zoals Luc Bauwens,  Marianne 
Dupré, Madeleine Roland, Jan en Bob Coe-
ne, Guy Van Den Hende en Koen Ackerman 
nog steeds willen helpen met ledenadmi-
nistratie, onderhoud, toernooi en tennis-
kampen. Op deze manier zal de club ook 
de 50 jaar kunnen overschrijden. We maken 
ons al klaar voor een kroontje op ons logo 
(knipoogt).”

Ga naar www.tcoostakker.be voor meer in-
fo en openingsuren.

Tekst en foto’s: P.D.P.

Nieuwe speeltuin op TC Oostakker.

Poëzie
Hoe moeilijk kan

houden van soms zijn..

Je weet dat ik van je hou, 
Al is het soms moeilijk
om het je te laten zien. 

Ik probeer er te zijn, altijd bovendien. 
Maar het lukt me niet altijd

en dan faal ik. 
het zou erg zijn je te verliezen 

Falen in het houden van, 
hoe moeilijk kan het zijn. 
Altijd zoekend naar geluk, 

voorbijgaand stuk voor stuk. 
Proberend het hier en nu te bevriezen. 

Angst voor wat niet is,
nooit kan komen en pijn, 

doe ik mijn best alle dagen
de beste te zijn. 
Mijn gedachten

overheersen en overspoelen, 
met overmacht en dagen zonder doelen. 

het zou zo simpel en
makkelijk kunnen gaan,

mocht ik mijn angst kunnen 
overmeesteren,

rechtop en trots gewoon naast je staan.

Lieve Van Winckel
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OOSTAKKERDORP 17, 9041 OOSTAKKER I T 09 251 28 38
WWW.OPTIEKALBRECHT.BE

OPEN: DI-VR 9-12:30U & 14-18U 
ZA 10-12:30U & 14-17U I ZO & MA GESLOTEN

Optiek Albrecht blijft open!
Een dringende herstelling?
Een nieuwe bril?
Contactlenzen bestellen?

Wij leveren gratis aan huis!

Bel 09 251 28 38
mail info@optiekalbrecht.be

OPTIEK
ALBRECHT

www.preventic.be
Installatie, onderhoud en reiniging van centrale 

verwarming, sanitair, pelletkachels, schouwen, etc.

Michaël Van Parys
Info@preventic.be

0487 178 424  -  09 334 62 17
BTW BE0827.452.362

Daarbij is voorzien in een verdubbeling van het aanbod en om vol-
doende plaats te hebben zullen de fietsen ook in twee lagen ‘ge-
parkeerd’ kunnen worden. In het plan is ook voorzien dat de fietsen 
zullen gecontroleerd worden op hun effectief gebruik, want van de 
ruim tweeduizend die er staan, zijn er zeker een paar honderd die 
wellicht nauwelijks of niet meer gebruikt worden. Enkele van de fiet-
sen zijn zodanig aangetast door roest dat het weinig waarschijnlijk is 
dat die nog recent werden gebruikt.

De werken zouden plaatsvinden in de loop van dit jaar, maar zullen 
tegen het einde van 2021 klaar zijn. In de werken is voorzien dat 
er een overdekking komt, waarbij de fietsen dus in twee lagen bo-
venop elkaar zullen staan om plaats te winnen. De NMBS kreeg de 

Fietsenstalling Dampoort
wordt verdubbeld en overdekt
Nog dit jaar, zo vernamen we bij de NMBS, zal de open 
fietsenstalling naast het station van de Dampoort een 
nieuwe aanpak krijgen.

voorbije dagen de vergunning voor de 
werken. Daarin is sprake van ruim vier-
duizend fietsplaatsen, een verdubbeling 
dus. De fietsstallingen zouden ook over-
dekt worden, wat op termijn een fraaier 
beeld kan geven en beter is voor de fiet-
ser. Er zou een opdeling komen voor de 
verschillende types fietsen. Aan de kant 
van de Kasteellaan zouden ook boom-
pjes worden aangeplant. In het station 
zelf wordt ook eindelijk werk gemaakt 
van de roltrap en de lift, maar dat was al 
eerder beloofd.

Spoorwegstation Dampoort is heel druk 
met vooral lijnen naar Oostende en Ant-
werpen, maar ook richting Kortrijk en de 
Franse grens. Er is ook een verbinding 
met Eeklo en op termijn denkt men om 
een nieuwe lijn naar Zelzate uit te brei-
den. Er is al jaren een ruime betaalpar-
king voor auto’s van de reizigers. Of er 
op termijn voor de stalling van de fietsen 
zal moeten betaald worden, konden we 
niet achterhalen. Ook over de plannen 
voor een derde perron is het voorlopig 
nog koffiedik kijken. Op werkdagen ne-
men een kleine vijfduizend mensen er 
de trein. Op zaterdag is het er ook heel 
druk, vooral in de richting van Antwer-
pen. – (D.D.)
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Genieten van een lekker ontbijt?

De Korf
- uw belevingswinkel -

Op zoek naar échte Gentse streekproducten?

Frans Gevaertstraat 2  |  9040 St.- Amandsberg  |  Tel. 09 251 51 14
info@dekorf.be  |  www.dekorf.beBEWAAREXEMPLAAR

Belevingswinkel De Korf
Frans Gevaertstraat 2

9040 Sint Amandsberg
T. 09-251 51 14

info@dekorf.be - www.dekorf.be

ZEG HET MET BLOEMEN
in een kaartje

Een eerste reeks is klaar! 
Wenskaarten met bloemenzaadjes 
in diverse thema’s én kalligrafisch 

geschreven!

ONTBIJT
VOOR ELKE GELEGENHEID

Een feestelijke gebeurtenis start met een 
heerlijk ontbijt ! Versgebakken broodjes 
en koeken, vers fruitsap, artisanale en 

lokale extraatjes en uiteraard de lekkerste 
chocolades.

Info: www.dekorf.be

F L O R A L E  S I N T - A M A N D S B E R G S E  G I N

BESTEL TIJDIG HET 
VADERDAG ONTBIJT
Een echt verwenontbijt met tal van 
verwennerijen om alle mama’s te 

verwennen op een bijzondere manier 
en met leuke verrassingen om er een 

onvergetelijke dag van te maken.

Alle info zie www.dekorf.be

DE ENIGE, ECHTE, FLORALE,
SINT-AMANDSBERGSE GIN

Vlaamse actieve senioren, Afdeling Oostakker

Versoepelingen komen er (eindelijk) aan !
Op vrijdag 23 april 2021 was er eindelijk eens goed nieuws. 
De versoepelingen komen eraan, maar onze bubbel blijft. 
liefst met 4 personen en 10 personen buiten. We hopen 
dat de komende periode de zon dan van de partij is en 
dat moet lukken. De kinderen mogen alvast terug naar 
school, blij weerzien met de juf en hun vrienden, ze heb-
ben elkaar wel gemist. De extra week paasvakantie was 
aantrekkelijk, maar toch wel iets te lang.

In mei 2020 keken we uit naar onze busreis, die kon door 
corona niet doorgaan, maar ook dit jaar 2021 is het nog 
net iets te vroeg en kijken we uit naar de vaccins.

Ook “Moederdag” hadden we graag samen gevierd en 
jullie verwend met een lekker stuk taart en een bloemetje. 
Jammer, maar ook dit zal nog niet lukken. Beloofd: We 
maken het later zeker goed met een gezellig samenzijn. 

Nu eindelijk goed nieuws, de vaccinatiecampagne draait 
momenteel op volle toeren, ook voor de oudere inwoners 
van Oostakker, die thuis nog wachten op hun spuitje. In 
mei hopen we het corona-virus onder controle te krijgen, 
om samen te kunnen genieten van onze geplande activi-
teiten in 2021.

We houden jullie op de hoogte, ook via Attentie, wan-
neer we onze Vl@s- activiteiten  terug kunnen heropstar-
ten. Met nieuwe moed, nog even volhouden. Tot dan…..

Voorzitter: Dirk Van Kerckhove
vankerckhovedirk@hotmail.com, 0476 61 29 11
Secretaris: Noëlla Bracke,
noella.bracke@skynet.be - 0497 87 70 14

Lokaal : OCO, Pijphoekstraat 30, Oostakker

Noëlla Bracke
Secretaris Vl@s Oostakker

Heb je genoeg van je saaie witte servies? In 
no time geef je het een nieuwe uitstraling, 
met porseleinstiften, verf, hippe patronen 
of droedels. Zelfs creatieve dummies creëren 
een hip servies met deze eenvoudige tech-
niek. We gaan samen aan de slag aan de 
hand van een filmpje.

Alles wordt op een eenvoudige manier uit-
gelegd en je krijgt een volledig basis pakket 
voor 18 euro. (zwarte stift, stift met kleur 
naar keuze, potje verf, een potlood, een tas  

en de link naar het film-
pje. Het is de basis die 
we aanleren en daarna 
is het aan jou. Ook ide-

Maak een hip servies of leuk persoonlijk cadeautje
Samen creatief aan de slag is natuurlijk veel leuker, maar momenteel nog 
niet echt toegelaten en onze creatieve FERM handen kriebelen. Wij bieden u 
een basispakket en een filmpje met uitleg.

aal om samen met kinderen,kleinkinderen 
aan de slag te  gaan. 

Inschrijven via mail:  fermoostdest@gmail.com. 
Geef door: je naam en adres, kleur van de 
kleurstift. Het pakket is ter beschikking vanaf 
25 mei 2021 na betaling van de 18 euro op 
de Ferm rekening  BE58 7374 2400 0379. Ver-
meld ook je naam !
We sturen je een mail waar het pakket afge-
haald kan worden afhankelijk van je woon-
plaats. 

Vele creatieve groeten van het FERM-be-
stuur Oostakker-Desteldonk
 

Abonnement Attentie
Personen die belangstelling hebben voor ons 
maandblad ‘Attentie’ en niet op Oostakker 
woonachtig zijn, kunnen een jaarabonnement 
nemen (30 euro voor 11 nummers). De postzegels 
zijn immers de voorbije vijf jaar met 30% duur-
der geworden. Interesse? Neem contact op met 
uitgever Jan Callebert, via mail: info@dewegwijs.
be of gsm 0478 97 87 11. Opgelet: nieuw reke-
ningnummer: BE76 9730 7447 3095. Vermeld uw 
naam, adres, en ‘attentie’. We sturen dan elke 
maand ‘Attentie’ op met de post.

BIBLIOTHEEK
OOSTAKKER

Sint-Laurentiuslaan 1, Oostakker, T. 09/251 87 94
09/210 10 10

(Gentinfo, verlengen en reserveren)

maandag 15u30 - 19u00 - woensdag 14u00-17u00
donderdag 15u30-18u00 - zaterdag 10u00-12u30
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MARELUC
KLUSDIENST

Luc: 0495-28 48 94
Marina: 0486-36 68 29

marina.goethals2@telenet.be

VOOR       NA

VOOR       NA

VOOR       NA

SNELLE SERVICE:
U BELT, WIJ KOMEN LANGS !

GYPROCWANDEN
SANITAIRE WERKEN

SCHRIJNWERK, VERLAGEN PLAFOND
PLAATSEN ELEKTRISCHE BOILERS

LEGGEN LAMINAAT
OPKUIS TUINEN EN TERRASSEN

LEGGEN TUINPADEN EN KLINKERS
ONTSTOPPEN RIOOLPUTTEN

enz.

VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJSOFFERTE

marina.goethals2@telenet.be

BLOCK VASTGOED zorgt, als erkend vastgoedmakelaar, voor de be-
middeling bij verkoop en verhuur van uw woning of appartement.

Wij garanderen een correcte opvolging en feedback bij elke gebeurte-
nis. Aan de verkoop van uw eigendom wordt gewerkt en dat zal u ook 
op de voet kunnen volgen.

Wij zorgen ervoor dat u elke stap kunt volgen in duidelijke, verstaan-
bare taal, maar vooral, dat u met zo min mogelijk zorgen dit proces 
kunt doormaken.

Bij verhuur van uw woning zoekt Block Vastgoed naar een solvabele 
huurder die uw woning of appartement goed onderhoudt. Zo haalt u 
het maximum uit uw investering.

Voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat, zowel geldig en 
verplicht bij verkoop als verhuur, bent u bij BLOCK VASTGOED aan het 
juiste adres. Charlotte Block is niet enkel erkend vastgoedmakelaar 
maar heeft ook haar erkenningsnummer als energiedeskundige. 

Voor inlichtingen of een vrijblijvende afspraak,
contacteer ons nu.  GSM 0477-76 26 19

www.blockvastgoed.be

Een passie voor vastgoed,
resultaatgericht  en met
persoonlijke aanpak

Gentstraat 399 - 9041 Oostakker
Tel. 09/251.04.38

Vishandel
Bonne-Roels

VERLOF VANAF DINSDAG 18 MEI
TOT EN MET DINSDAG 8 JUNI

Volvo vorkheftrucks
op waterstof…
Volvo Trucks blijft technologisch en innovatief alert. 
In het wereldwijde distributiecentrum - gevestigd 
naast de vrachtwagenfabriek - aan de Smalleheer-
weg worden voorhefttrucks getest op waterstof. 
Het proefproject  loopt i.s.m. Toyota en Still die 
aangepaste heftrucks met brandstofcellen aanle-
veren. Het kennis- en samenwerkingsplatform Wa-
terstofNet, actief in Vlaanderen en Nederland, staat 
in voor de uitrusting van het mobiele waterstofsta-
tion. Waterstof is het resultaat van elektrolyse van 
water. De techniek is vrij nieuw, bedient zich veel-
al van groene stroom en is vooral duurzaam. Maar 
vandaag ook nog erg duur. Het Volvo ‘onderdelen-
centrum’ maakt gebruik van ruim vierhonderd der-
gelijke logistieke voertuigen…

Eric VAN LAECKE   

Sticker ‘Attentie JA’
Woont u in het uitdraaggebied van Attentie maar 
u hebt u een sticker ‘geen reclamedrukwerk’, dan 
mogen wij Attentie NIET in de bus steken. Wil je 
echter wél Attentie ontvangen, vraag dan onze 
sticker aan: mailtje naar info@dewegwijs.be, met 
uw straat en huisnummer en we bezorgen een 
sticker ‘Attentie JA’. Zo weten onze uitdragers dat 
daar wél een Attentie in de bus mag. Of u kan bel-
len naar 0478-97 87 11 om uw adres op te geven. 
Er hangen inmiddels zo’n 400 stickers.
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Uw Volkswagen-concessiehouder

Nequossit optatia sitatur
Repro volupis adi dolu
Toresequia sinihil mod et maios necum harchit ut qui offictem et ullorit od qui nullupicae imusaperum 
solum fugianim enime dentiae velitatem qui omnimus dollabo reptas voloratecus. Genis corepro exceatur? 
Andero maio. De dolupta turitiistia sitatquos maio blaut latem et iundamus eum

Forever Young 
Jong blijven is geen kwestie van leeftijd, maar van gevoel. De nieuwe Tiguan ACTIVE inspireert 
u alvast om uw grenzen te verleggen. Deze populaire SUV verleidt niet alleen door zijn assertieve 
look, maar ook door zijn uitrusting van hoog niveau, van meedraaiende led-koplampen over 
8 luidsprekers tot de elektrisch bediende kofferklep. De nieuwe Tiguan heeft oor naar uw 
wensen: dankzij het Discover Media-navigatiesysteem activeert u verschillende functies via 
stemcontrole. Veiligheid staat voorop, met Front Assist waarschuwing, voetgangersherkenning 
en achteruitrijcamera die onaangename verrassingen voorkomen. Rij met de nieuwe Tiguan 
ACTIVE, voel u Active.

Ontdek de superuitgeruste Speciale Serie nieuwe Tiguan ACTIVE nu in onze concessie.

Speciale Serie
nieuwe Tiguan ACTIVE

5,1 - 8,2 L/100 KM • 133 - 187 G / KM CO2 (WLTP)*
*Situatie goedgekeurde motorisaties zoals gekend op 12/04/2021. 

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): volkswagen.be

Antwerpsesteenweg 86 - Lochristi
Tel. 09/355 74 52

www.autocenterstevens.be

Blik op de werf

De werken in Oostakker zijn 
ondertussen anderhalf jaar aan 
de gang. Er komt stilaan schot 
in de zaak. Een overzicht van de 
werkzaamheden vind je hierbij.

Werfzone Pijphoekstraat:
In de Pijphoekstraat tussen de nieuwe 
straat en de Bredestraat werd er verder ge-
werkt aan de boordstenen en het voetpad.
Aan het kruispunt met de Gasthuisstraat 
wordt nu de andere helft van het kruispunt 

aangepakt. De Pijphoekstraat van aan de 
Eekhoutdriesstraat richting Gasthuisstraat 
is bijgevolg doodlopend. De afwerking ge-
beurd in beton en zal dus enkele weken 
moeten uitharden. Om praktische rede-
nen is de Gasthuisstraat daarvoor enkele 
richting geworden dorpuitswaarts voor 
alle gemotoriseerd verkeer. Ook de bus-
sen van de Lijn rijden hierdoor maar tot 
aan het dorp om daarna terug te keren 
naar Gent. Richting Wittewalle worden de 
bushaltes momenteel niet meer bediend. 
Ook de parking naast de kerk zal in de loop 
van de komende weken verder afgewerkt 
worden van zodra de ondergrond stabiel 
genoeg is.

Werfzone Bredestraat:
De nieuwe fase is gestart vanaf het kruis-
punt Bredestraat – Pijphoekstraat en gaat 
richting het dorp. Ook hier wordt de volle-
dige rijweg uitgebroken om alle riolerin-
gen in de ondergrond te vernieuwen. De 
aannemer moet tot zijn spijt vaststellen 
dat de droogzuiging van de Bredestraat al 
een paar keer moedwillig uitgezet is. Dit 
heeft tot gevolg dat de werken steeds 2 
dagen vertraging oplopen en dus langer 
zullen duren. Het opgepompte water dat 
via de blauwe zandvangers weggepompt 
wordt kan door bewoners gratis gebruikt 
worden via de aftapkraan.

Werfzone Langerbruggestraat:
De Langerbruggestraat werd opengesteld 
voor alle verkeer. Opgelet, dit is een zone 
30! De tijdelijke afrit van de Kennedylaan 
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naar de Ledergemstraat werd afgeslo-
ten.

Werfzone Dorp:
Op het reeds heraangelegde deel van het 
dorp werd opengesteld voor het verkeer. 
Je kan dus vanuit de Eekhoutdriessttraat 
langs Frituur Pleintje het dorp overste-
ken richting Gentstraat / Sint-Laurenti-
uslaan. De parkeerstroken langs deze 
weg zijn “Blauwe Zone” en daar dient 
men dus een parkeerschijf te leggen. 
De nieuwe straat tussen de oude pas-
torie en de kerk wordt afgesloten voor 
(plaatselijk) verkeer en zal dienen als 
terrasuibreiding voor de horeca op het 
dorp die door de werken geen terras kan 
plaatsen. 

Tekst: B.G.
Foto’s: R.D.T.

We zijn zo blij jullie terug te mogen ontvangen,
daarom 

Opening restaurant-feestzaal 
De Lage Vuurse

Van donderdag tot zondag 

We kijken er naar uit om jullie terug te zien

vanaf donderdag 13/5

Voor de openingsuren en de menu zie website.

Elke maand is er een ander maandmenu en een suggestiekaart

Info en reservatie:
www.delagevuurse.be of 09 251 08 08

GYPROCWERKEN 
PLAKWERKEN 

ISOLATIE EN AFWERKING ZOLDER 
GEVEL CREPI 

09 277 06 72 
Park & Ride Oostakker
wordt verlengd…
Ondanks een nog altijd wisselvallige en mati-
ge bezettingsgraad, wil het stadsbestuur door-
gaan met de park en ride-concessie op de site 
van Carrefour Oostakker aan de Antwerpse-
steenweg. Het verlengt daartoe de huurover-
eenkomst met eigenaar Redevco Retail Belgium 
voor een periode van drie jaar en telt daarvoor 
100.000 euro neer.
De parking telt zo’n tweehonderd plaatsen en 
men kan er gratis parkeren. Er komen ook een 
viertal buslijnen langs. Sinds de start in 2005 
is de overeenkomst al drie keer verlengd. Die 
loopt nu tot 3 juli 2024. 

Eric VAN LAECKE     

Volvo Trucks zoekt 350 nieuwe medewerkers…
Volvo Trucks blijft goed boeren. Het bedrijf aan de Smalleheerweg is op zoek naar zo’n 350 extra 
medewerkers. Die moeten straks meehelpen om aan de hogere vraag van de kopers te kunnen vol-
doen. Als reden van het succes refereert het bedrijf naar twee economische meevallers. De Zweedse 
groep lanceerde vorig jaar met succes een compleet nieuw vrachtwagengamma. En er is de sterk 
verhoogde e-commerce economie die de klanten aanzet om hun logistieke vloot te vernieuwen 
en… uit te breiden. Met een verhoogde productie tot gevolg. Ook in Oostakker dat nog altijd kan 
uitpakken met de grootste Volvo-vrachtwagenfabriek in Europa. Die wordt vandaag trouwens nog 
altijd geleid door Oostakkernaar én bewoner Koen Knippenberg. - Eric VAN LAECKE    
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Vanaf 8 mei mogen liturgische diensten door-
gaan met aanwezigheid van maximum 50 
personen. Dus de jaarlijkse bedevaarten naar 
Oostakker-Lourdes zullen hierdoor opnieuw 
op een laag pitje staan.
Veel Gentenaars, zeker zij die al ettelijke tien-
tallen jaren op hun teller staan hebben, kunnen 
zich ongetwijfeld nog de talrijke kraampjes 
herinneren die vanuit de Lourdesstraat tot aan 
de dreef aan ’t Boerenhof stonden. Kraampjes 
vol met Mariabeeldjes, kaarsen, paternosters, 
maar ook speelgoed en snoepgoed waar dui-
zenden pelgrims stopten om een aandenken 
mee naar huis te nemen.
Gans het grondgebied waar nu het bede-
vaartsoord is, samen met het bos en het kas-
teeldomein Slotendries, was eigendom van de 
familie de Courtebourne. 
In 1870 wou markiezin de Courtebourne een 
aquarium met tropische vissen in haar tuin la-
ten installeren, ingewerkt in een grot. Toen de 
toenmalige pastoor naar dat aquarium kwam 
kijken, leek het hem een goed idee om naast 
de grot een Mariabeeld te plaatsen, zodat de 
bewoners van Oostakker daar konden komen 
bidden. De inwijding van dat Mariabeeld, 3 
jaar later, werd bijgewoond door zo’n twee-
duizend mensen, die smeekten om ook op een 
later tijdstip te mogen terugkomen. De mar-
kiezin gaf in eerste instantie de toelating om 
op zon- en feestdagen naar de grot komen.
In de jaren daarop namen het aantal wonder-
baarlijke genezingen gestaag toe, zodanig 
zelfs dat de plek internationale allure kreeg. 
De definitieve erkenning als bedevaartsoord 
kwam er pas na het mirakel van Pieter de Rud-
der in 1875 (over hem lezen jullie in een latere 

Meimaand = Mariamaand in Oostakker-Lourdes
Sinds 1873 is deze plek een populair bedevaartsoord, dat in normale 
omstandigheden in mei tienduizenden mensen aantrekt. Elk jaar 
opnieuw komen zij naar de basiliek en de grot, maar sinds we werden 
geconfronteerd met het Covid19-virus lijkt ook dit wat stil te vallen. 
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 NIEUW IN OOSTAKKER
Maandelijks ontmoetingsmoment
ten voordele van ‘KANS’
Op dinsdag 20 april werden we uitgenodigd op een gespreksmo-
ment bij het bestuur van OCO. Uiteraard coronaproof. Het bestuur 
werkte een idee uit om – zodra de horeca terug mag openen – een 
maandelijks ‘ontmoetingsmoment’ te organiseren in de kleine be-
nedenzaal van OCO, Pijphoekstraat. “Noem het gerust een soort 
van socio-café”. Dit zou telkens de eerste zondag van de maand 
zijn, van 10 uur tot 14 uur. “Eigenlijk kan je het vergelijken met wat 
de mensen vroeger deden na de misviering, ze kwamen eens langs 
in de kring. En dat willen we nu terug aanbieden, maar niet alleen 
voor de mensen die naar de kerk gaan. Iedereen is welkom”. Er 
wordt alles aan gedaan om dit coronaproof te laten verlopen. “We 
respecteren de maximum capaciteit die mogelijk is op dat moment. 
Zodat alles veilig verloopt”.
De uitbating zal gebeuren door vrijwilligers. De bezoekers kunnen 
een kaartje leggen, schaken, gewoon wat babbelen, kortom gezel-
ligheid troef.

TEN VOORDELE VAN ‘KANS’
De organisatoren kregen de toelating van de Stad Gent om dit te 
organiseren en zullen de winst integraal schenken aan KANS, een 
organisatie die zich inzet voor armoedebestrijding. “Zij kunnen het 
geld goed gebruiken”. Op die manier is het win-win voor iedereen.  
Het OCO krijgt terug wat bezoekers over de vloer, de mensen die 
het wensen kunnen één keer in de maand terug samenkomen voor 
een gezellig moment, en KANS kan op die manier een extra centje 
krijgen voor hun werking.
De organisatoren bekijken of er eventueel wat samenwerking kan 
komen met middenstanders, al moet dit eerst intern bekeken en 
besproken worden. Nu nog kijken of dit nieuw initiatief aanslaat bij 
de Oostakkernaars. – J.C.

uitgaven van Attentie meer). Zijn genezing 
trok nog meer bedevaarders aan, wat mar-
kiezin de Courtebourne op het idee bracht 
om een kapel te bouwen op haar grondge-
bied. Op vraag van de toenmalige bisschop 
van Gent, Mgr. Bracq, werd dat een kerk. 
De bouwwerken hiervoor startten in 1875 
en exact 2 jaar later was de kerk afgewerkt. 
Het duurde echter nog tot 1924 vooraleer de 
kerk Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes officieel 
tot basiliek verheven werd. Dat is een ereti-
tel voor een katholiek kerkgebouw met een 
bijzondere betekenis, zoals bvb. een bede-
vaartsoord.

Er volgden later nog 2 uitbreidingen op het 
bedevaartsoord, nl. in 1883 werden zeven ka-
pelletjes opgericht met beelden die de zeven 
smarten van Maria oproepen en in 1913 wer-
den in een tweede ommegang vijftien kapel-
letjes m.b.t. de mysteries van de rozenkrans 
geplaatst.
Na het overlijden van de markiezin kwam het 
domein  Oostakker-Lourdes en het kasteel 
Slotendries in handen van verre  verwanten, 
de Franse familie de Chabannes. De site Oos-
takker-Lourdes en het kasteel Slotendries met 
zijn aanhorigheden werden in 1983 opgeno-
men in de inventaris van Onroerend Erfgoed 

Vlaanderen en zijn ondertussen beschermd als 
dorpsgezicht. De kerk en de grot werden in 
2001 erkend als beschermde monumenten. 
In 2004 kon de familie overtuigd worden om  
de kerk, de residentie, de grot en de aanpa-
lende weide te verkopen aan vzw Bedevaar-
ten Bisdom Gent. De vzw wilde de grot en de 
basiliek zo snel mogelijk renoveren. Het kas-
teel Slotendries, met de bijgebouwen en het 
park bleven eigendom van de familie de Cha-
bannes.

Tekst en foto’s: Ann Van den Sompel
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Brasserie mathise

Oostakkerdorp 4A - Oostakker
info@mathise.be - 09/329 78 38

Wij ontvangen jullie graag op 
vrijdag, zaterdag en zondag op ons terras

van 12u tot 22u
 

Reserveren kan op www.mathise.be
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biercursiefje
Brouwerij Dupont
De vader van Louis Dupont kocht voor zijn zoon in 1920 de 
brouwerij van Francois Rimaux samen met 10 cafés, dit om 
hem te weerhouden naar Canada te emigreren. Omdat het 
huwelijk van louis kinderloos bleef gaf hij de scepter door 
aan zijn neef, meesterbrouwer Sylva Rogiers, die vervolgens 
plaats maakt voor zijn zoon Marc. Marc runt de brouwerij 
van 1964 tot 2002. In dit jaar neemt Olivier de Dedycker de 
brouwerij over en wordt daarmee de vijfde generatie van 
deze historische brouwerij. Sinds die tijd is de reputatie van 
de brouwerij tot ver over de grenzen bekend en wordt on-
geveer 40% Van de productie geëxporteerd.  Ondanks zijn 
omzetstijging blijft de brouwerij bieren brouwen gebaseerd 

op eeuwenlange ervaring en authentieke 
recepten. In de brouwzaal, die eind 2008  
deels verbouwd werd, staan twee kuipen 
van roestvrij staal (mengkuip en filterkuip) 
en 2 koperen ketels uit 1920. De oorspron-
kelijke filterkuip uit 1844 was in 2008 zo 
erg versleten dat ze vervangen moest wor-
den. Ze wordt nu nog gebruikt als pronk-
stuk uit het verleden in de zaal. 

Dupont maakt maar liefst 17 verschillen-
de bieren:
Moinette blond is het paradepaardje van 
de brouwerij. Koperkleurig met fijne ho-
paroma ‘s. De hergisting die zich nog lang 
verderzet geeft een bier met een complexe 
smaak en een harmonieus boeket. Moinet-
te bruin bestaat sinds 1986. De mengeling 
van 5 mouten geeft een ietwat ongebrui-
kelijke kleur, licht donkerbruin tot zelfs 
rossig. Vanaf 1970, werd bij het begin van 
elk jaar de ‘Bon Voeux’ aangeboden van-
daar de naam:  Avec les bon voeux de la 
brasserie Dupont. Alhoewel de vraag vrij  
groot was, brouwde men toch maar be-
perkte hoeveelheden om alzo een ‘Hy-
pe’ te creëren. Met zijn koperblonde kleur 
en zijn fijne hoparoma‘s , is de Bon Voeux 
een bier tegelijk zacht , bitter en fruitig. 
De Saison Dupont werd reeds in 1844 tij-
dens de winter in deze hoevebrouwerij 
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Antwerpsesteenweg 59
Lochristi

Tel. (09) 355 01 39GARAGE MARTENS 
BTW BE 0463 521 923

Een greep uit ons tweedehandsaanbod

20.300 euro
10 km
01/2021
Benzine
110 kW (150 PK)
Manueel

20.449 euro
49.016 km
05/2018
Benzine
96 kW (131 PK)
Manueel

15.900 euro
34.950 km
03/2017
Benzine
96 kW (131 PK)
Manueel

9.990 euro
7.950 km
09/2019
Benzine
59 kW (80 PK)
Manueel

42.990 euro
2.850 km
02/2021
Diesel
120 kW (163 PK)
Automatisch

15.995 euro
59.396 km
04/2016
Benzine
100 kW (136 PK)
Automatisch

21.659 euro
78.311 km
10/2017
Diesel
96 kW (131 PK)
Manueel

29.250 euro
94.602 km
06/2016
Diesel
147 kW (200 PK)
Automatisch

23.990 euro
7.547 km
09/2019
Benzine
103 kW (140 PK)
Manueel

Mitsubishi ASX 2.0i 2WD Diamond editionOpel Movano L2-H2 - Met dakdrager en ladder

Honda HR-V 1.5i - VTEC Elegance - Als nieuw !

Mitsubishi Space Star 1.2i ClearTec Invite (EU6d-TZMP)BMW 118 - 1 Hatch - 2015 - Airco + Parkassist

Isuzu D-Max - V Cross - Full option demowagenFiat Ducato met opbouwkast en Navi en Camera

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Instyle - Full Option - Euro 6Fiat 124 Spider 1.4 MultiAir Lusso (EU6c)

www.garagemartens.be

6.490 euro
69.718 km
05/2013
Benzine 
51 kW (69 PK)

Fiat 500 - 1.2i Pop - Met airco

Bezoek onze toonzaal of vraag vrijblijvend uw offerte aan via info@gevelsinstijl.be
Voor meer info bel 0467/00.66.55

Sierpleister/crepi - steenstrips - isolatie - gevelreiniging - kaleien 

Vanaf 2021 
30 euro/m2

Isolatiepremie

gebrouwen. Gedurende enkele maanden 
kreeg dit bier een hergisting op vat, waar-
na het geschonken werd om de dorst van 
de seizoenarbeider te lessen. Nog steeds 
wordt deze saison beschouwd als ‘de klas-
sieker onder de Belgische saisonbieren‘. Er 
bestaat ook een Saison Dupont Dry Hop-
ping versie die meer intense hoparoma’s 
en fruitige toetsen (vooral passievruchten 
en dennenhars) geeft. De Monks Stout is 
zwart, droog en bitter en er wordt gebruik 
gemaakt van ‘geroosterde mout’ die een 
lichte koffie en chocoladesmaak geeft. De 
Redor pils is een uitzondering. Het is een 
lage gistingsbier van het type Pils, gefilterd 
en niet gepasteuriseerd  (vandaar de kor-
te houdbaarheid = 4 maanden). De Redor 
pils is een zuivere moutpils, de gerstemout 
is de enige zetmeelbron in de brouwzaal. 
Het is een aangename pils met een vran-
ke bitterheid. Sedert 1990  wordt de Sai-
son en de Moinette ook in een BIO versie 
gemaakt. Ze waren de eerst Bio-bieren in 
Belgie gemaakt. Dupont heeft ook nog 
een honingbier, Biere de Miel, een witbier, 
blanche du hainaut en een legere  in het 
bio-gamma . Triomf werd gemaakt ter ge-
legenheid van de 100e verjaardag van kun-
stencentrum  De Vooruit in Gent. Brewers 
Bridge is het resultaat van een samenwer-
king met de Allagash Brewery (Portland 
USA). Dupont combineert traditionele 
brouwtechnieken met de hop en vooruit-
strevende technieken van Allagash. Naast 
de brouwerij startte Dupont ook nog een 
kaasmakerij in 1995 uiteraard met de ver-
werking van hun bieren hierin. .  

D. Geers
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Wijn brengt je
van de kaart, 

maar bier... vilt-je

Café De Spiegel
DORP 8 - OOSTAKKER
T 09 251 37 13
OPEN 7 DAGEN OP 7
VANAF 10 UUR
ZONDAG VANAF 9 UUR

TERRAS OPEN BIJ
GOED WEER

Gert en Kelly heten u welkom !

ZAAL BESCHIKBAAR
TOT 80 PERSONEN

ALLE CLUBS/VERENIGINGEN WELKOM !

Koffie in de kijker
Wanneer je dit leest, is de World Fair Trade 
Day (Internationale Dag van de Eerlijke Han-
del) van 8 mei waarschijnlijk net achter de rug. 
De wereldwinkel in de Lourdesstraat wou 
zjjn klanten graag een kopje koffie aanbie-
den in de winkel. Wegens corona zochten de 
vrijwilligers een creatieve oplossing en ga-
ven de klanten een sneetje zelf gebakken cake 
mee om thuis op te eten bij een kopje koffie. 
Iedere klant maakte ook kans op een koffiever-
wenpakket ter waarde van 50 euro. Koffie was 
(naast rietsuiker) het eerste product dat 50 jaar 
geleden via de wereldwinkels verkocht werd. 
Het is naast onze chocolade ons ‘sterproduct’. 
We waren de eerste in België die aan de slag 
gingen met eerlijke koffie en kunnen terecht 
dé fairtrade koffiepionier van België noe-
men. Ondertussen zijn we ook nog steeds de 
best verkochte fairtradekoffie van het land.  
Wist je trouwens dat Oxfam Wereldwinkels dit 
jaar haar 50ste verjaardag viert? In een latere 
Attentie iets meer over onze geschiedenis.
In de wereldwinkel in de Lourdesstraat kan je 
kiezen tussen bijna 20 verschillende koffies, zo-
wel qua herkomst als qua verpakkingsvorm. De 

Horeca komt weer tot leven
Het is zover. Er werd lang naar uitgekeken na 
méér dan een half jaar sluiting. Vanaf zater-
dag 8 mei mogen de horeca-zaken (met terras) 
eindelijk weer werken. Café Reintje, Café De 
Spiegel, Cafe Walput, Café De Hoeve hebben 
een terras en zullen zowiezo open gaan. Voor 
De Spiegel wordt het wel bijzonder, gezien de 
werken aan hun voordeur zijn gestart. Voor-
lopig mogen ze aan de overkant van de straat 
een terras zetten, en uitbater Gert hoopt dat 
het voetpad aan het Café tegen de zomer klaar 
is zodat het terras terug vlak voor de deur kan 
geplaatst worden. Restaurant Mathise serveert 
op vrijdag, zaterdag en zondag op het terras 
naast de zaak. En Rekkatsoo (met terras ach-
teraan) opent op de normale uren en ook zij 
rekenen vooral op goed weer. De Lage Vuurse 
zal tijdelijk ‘gewoon’ restaurant zijn van don-
derdag tot zondag. Nu nog afwachten hoe 
de corona-cijfers en de vaccinaties evolueren.  
Heel veel mensen hebben de Oostakkerse ho-
reca gesteund met take-away, waarvoor dank.
En het zal bij velen kriebelen om ook nog eens 
een terrasje te doen bij goed weer. We wensen 
de uitbaters een goede en hopelijk definitieve 
heropstart. – J.C.
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OKRA schenkt 3.000 eieren 
Zoals in  de vorige ATTENTIE aangekondigd 
werd er toch iets beslist op de laatste be-
stuursvergadering: met Pasen krijgt elk lid 
een doosje met 6 (scharrel-) eieren.

Aangezien onze leden in het WZC niet veel 
met eieren kunnen aanvangen (behalve er 
mee gooien, en dat willen we niet op ons ge-
weten hebben) kregen zij een zakje met ech-
te paaseitjes.

info & realisaties

09 357 43 49Evergem
09 223 64 00Merelbeke

Oxfam koffie komt uit uit Peru, Congo, Tanzania, 
Burundi, Nicaragua, Honduras, Ethiopië, Uganda. 
We bieden ook verschillende verpakkingen aan 
zoals oploskoffie, bonen en  gemalen (250gr en 
1kg of koffiepads. Augusto, een Peruaanse kof-
fieboer zegt: “Doordat onze klanten een eerlijke 
prijs betalen voor onze koffie, kunnen we inves-
teren. Zo verbeterde de kwaliteit van onze koffie 
sinds we een nieuwe verwerkings-installatie kon-
den bouwen.”
Amilcar van de koffiecoöperatie Coarene in Hon-
duras zegt: “Via onze geëngageerde leden onder-
steunen we de hele gemeenschap, in harmonie 
met de natuur.”
Door koffie aan te kopen in de wereldwin-
kel steun je dus koffieboeren en hun families. 
Kom gerust eens langs op zaterdag en zondag 
van 9.30 tot 12 uur, op dinsdag van 10 tot 12 
uur en op woensdag van 14.30 tot 17.30 uur. 
Bestellen kan ook via onze webshop https://shop.
oxfamwereldwinkels.be/

Tijdens de heraanleg van de Lourdesstraat blijven 
we onze klanten ontvangen in de winkel. 
Is het moeilijk voor u om tot aan onze winkel 
te geraken, dan kan je altijd bestellen via de 
webshop en aan huis laten leveren.

De Oxfam vrijwilligers
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Kapsalon
Olivier
Pijphoekstraat 54
Oostakker

DAMES - HEREN - KINDEREN
ENKEL OP AFSPRAAK - Tel. 09-430 55 30

Zondag en dinsdag gesloten

Open: ma, vr:  8-12 en 13-18 uur

Woe, do: 8-12 en 13-20 uur - Zaterdag 8-16 uur

ONTDEK DE NIEUWE D-MAX 
IN JOUW BUURT !
ROADSHOW BIJ AUTO'S MARTENS 
VAN 7 TOT EN MET 10 MEI! 
OF OP ISUZU.BE

Isuzu Benelux NV, Satenrozen 8, Kontich, info@isuzu.be 
BE0866701037 - BE25 5523 3153 0082trekkracht laadvermogen garantie 

& assistentie garantie

5JAAR 100.000km

1 T3,5 T

GEEF VOORRANG
AAN VEILIGHEID

20741 ISUZU Adv. RoadShow D-Max 126x181.indd   1 24/12/20   11:06

AUTO'S MARTENS
Antwerpsesteenweg 59 

9080 Lochristi 
09/355 01 39www.isuzu.be

OF OP ISUZU.BE

NU OOK VERDELER
VAN ISUZU

VOOR DE GROTE GENTSE REGIO

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
en de Stad gingen in maart starten met 
de herinrichting van de Antwerpsesteen-
weg (N70), ter hoogte van de op- en afrit-
ten (R4). Men wil er de omgeving vooral 
(fiets)veiliger maken met o.m. brede-
re fietspaden, overzichtelijkere kruispun-
ten, veiligere fietsoversteekplaatsen en 
een conflictvrije verkeersregeling voor al-
le weggebruikers. De omgeving staat er 
al ettelijke jaren bekend als een gitzwart 
punt op de lijst van het Vlaams wegenaan-
bod. En kreeg - na een dodelijk ongeval - 
als blijvende herinnering in de volksmond 
‘Nikita-kruispunt’ opgespeld. In een eerste 
fase zouden de nutsbedrijven er in maart 

Herinrichting Antwerpsesteenweg
vraagt ‘integrale’ verkeersveiligheid…
De herinrichtingswerken aan de Antwerpsesteenweg 
(kruispunt Orchideestraat) en verderop richting 
Lochristi zijn uitgesteld. Handelszaak Sleeplife Gent-
Oost-De Zwaan nv tekende ter elfder ure beroep aan 
tegen de vergunning omdat haar extra bezorgdheid 
voor een optimalere verkeersveiligheid niet werd 
gehoord. “Het aanplanten van een haag voor de oprit, 
zal de situatie er sowieso gevaarlijker op maken”, luidt 
het argument.   

aan de slag gaan. De start van de eigen-
lijke wegen- en rioleringswerken was ge-
pland vanaf augustus. Die zullen sowieso 
twee jaar duren. Intussen was al bekend 
dat die werken werden opgeschoven naar 
maart 2022. Met hoopvolle heropening in 
het voorjaar van 2024. De uitgestelde pro-
cedure en planning is - behalve corona - 
een gevolg van een beroep te elfder ure 
tegen de voorliggende vergunning door 
de daar al decennia gevestigde bedden- 
en matrassenwinkel Sleeplife, het vroe-
gere Sleepy. In tegenstelling tot wat men 
zou kunnen vermoeden, is de tegenspraak 
geenszins ingegeven door louter economi-
sche motieven. Integendeel, aan de basis 

ligt allicht een ‘communicatiestoornis’ met 
de bereikbaarheidsambtenaar van AWV. 
Die kon zich in de oorspronkelijke ge-
sprekken inleven in de problematiek maar 
dat werd blijkbaar niet vertaald in de uit-
gewerkte plannen. Er is vooral ook de ex-
tra bezorgdheid van het bedrijf om de al 
precaire verkeersafwikkeling in de omge-
ving niet alleen te verhogen, maar al zeker 
niet de bestaande situatie er gevaarlij-
ker op te maken. De plannenmakers wil-
len immers voor het grootste gedeelte van 
de bestaande oprit (10 meter) een haag 
aanplanten. Groene esthetica is één zaak, 
functionaliteit én mobiliteitsveiligheid een 
andere. Wie de situatie ter plaatse kent, 
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Alle inlijstingen op maat. Ophangsystemen van Arti-Teq
Lamineren van foto’s en kleven op verschillende panelen

 Ledergemstraat 65, unit 12 • 9041 Oostakker • Gsm : 0496/530.350 • Mail : hugomartens@telenet.be 

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR.              VOLG ONS OP FACEBOOK.

Inlijstingen/fotomontage Martens

Wij werken op afspraak

0496/530.350

bvba Vermandel F
Oudebareelstraat 104

9041 Gent

Tel. 09/238 30 05

schouwveger@telenet.be

www.schouwveger.be

Specialiteit:
verwijderen vogelnesten
+ plaatsen inox rooster

Reeds 3e generatie!
Schoorsteenvegen

Plaatsen buizen in schouw
(gratis offerte)

weet dat het af- en aanrijden van klan-
tenvoertuigen en bedieningscamionet-
ten nu al best alle maneuvreerruimte 
kan gebruiken. Gelukkig beschikt Sleepli-
fe al jaren over grote stockeringsruimten 
aan de Eksaardserijweg. Die pro-actieve 
aanpak en aanpassen aan de omstandig-
heden kenmerkt al jaren de maatschap-
pelijke betrokkenheid van het (vroegere) 
familiebedrijf. Jammer dat, via de soci-
ale media, de voorbeeldige ‘Oostakker-
se’ ondernemers onterecht door het stof 
moesten. We hebben daar zelf intussen 
ook ervaring mee (sic). 
Als symbolisch ‘recht op antwoord’ krij-
gen uitbaters Koen en Tineke Van Im-
schoot van Attentie een corrigerend 
forum. “We tekenden beroep aan na 
meerdere pogingen om in dialoog te 
treden. Ook wij willen een veilige ver-
keerssituatie. Zoals de plannen nu zijn in-
getekend, kan die veiligheid allesbehalve 
worden verzekerd. We zijn ervan over-
tuigd dat het niemand zijn bedoeling 
is om een kruispunt - dat al zoveel aan-
dacht vereist - nog gevaarlijker te maken. 
Dat is meteen het probleem verleggen. 
We hopen, zoals iedereen, op een snelle, 
gepaste en vooral veilige oplossing. We 
duimen dat zo alles in een stroomver-
snelling kan komen. Dat kunnen en zul-
len we alleen maar toejuichen’..

Eric VAN LAECKE

We stellen onszelf graag even voor: we 
zijn organisaties uit Oostakker die zich 
graag inzetten voor mantelzorgers uit de 
buurt.
Mensen die regelmatig iemand helpen 
met een zorgnood en dit onbetaald doen 
vanuit een persoonlijke band, noemen 
we Mantelzorgers.
In Oostakker merkten verschillende orga-
nisaties op dat heel wat mantelzorgers 
met vragen zitten en nood hebben aan 
ondersteuning.
Vorig jaar startten we deze groep op, en 
kwamen we met enkele initiatieven:
We nodigden in februari mantelzorgers 
uit en gingen in gesprek met hen. Zodra 
de maatregelen versoepelen, willen we 
mantelzorgers opnieuw bijeenbrengen.
In woonzorgcentrum Vincenthof gaven 6 
sprekers in oktober een overzicht van het 
aanbod aan 18 mantelzorgers.

OostakkerMantelzorgt wenst nog meer 
acties in de kijker te zetten.
 
Ben jij een burger of een vereniging die 
mee wil denken of wil helpen bij activitei-
ten rond mantelzorg?

Nieuwe leden heten we van harte wel-
kom. Je kan zelf agendapunten naar voor 
brengen. Een eigen activiteit rond man-
telzorg kunnen we mee verspreiden.

Interesse of vragen?
Mail of bel naar:
mia.trappeniers@stad.gent of 0478 87 06 79
Onze volgende actie staat in teken van 
de Dag van de Mantelzorg (23 Juni). We 
werken samen met Stad Gent om alle 
mantelzorgers in de bloemetjes te zetten.
Benieuwd? Lees alles in deze column in 
de Attentie van juni”

OostakkerMantelzorgt ontkiemt

VANDER SCHAEVEN
BVBA

Erkenning nr. 18571 - klasse 1 D8 D16 - D22

Vossenbergstraat 10 - Oostakker (Gent)

Tel. 09/251.16.18 - Fax 09/251.67.18

E-mail: info@sanitair-vanderschaeven.be

www.sanitair-vanderschaeven.be

LOOD - ZINK - SANITAIR
GAS - ROOFING
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GARAGE VERMEERSCH J. BV
! Sint-Bernadettestraat 76 – 9000 Gent
" +32 (0)499/33.64.92

Garage Vermeersch J. BVBA @garagevermeerschj

NIEUW: 
THULE FIETSENDRAGERS

WWW.WEBSHOP.GARAGEJV.BE 

Thule Velocompact 925
2 fietsen

399,00 € incl. BTW

Thule Velocompact 927
3 fietsen

470,00 € incl. BTW

Thule Easyfold XT 933
2 fietsen

599,00 € incl. BTW

Thule Easyfold XT 934
3 fietsen

699,00 € incl. BTW

Thule oprijgoot 933-4 voor 
Thule EasyFold XT

62,00 € incl. BTW

Prijzen geldig op 1/04/2021 onder voorbehoud van wijzigingen.

Attentie : Vanwaar komt die liefde voor de 
natuur Jan ?
Jan Rodts : Dankzij uitstappen en reizen met 
m’n ouders heb ik als klein ventje het respect 
voor de natuur met de spreekwoordelijke pap-
lepel meegekregen. Ik had altijd al bewonde-
ring voor de schoonheid van moeder natuur. 
Het  feit dat ik al 32 jaar bij Vogelbescherming 
Vlaanderen werk, waarvan 27 jaar als algemeen 
directeur, is niet een gevolg van mijn opleiding/
studies. Ik heb mechanica en breikunde ge-
studeerd op een technische school, vooral on-
der druk van mijn vader. Samen met twee van 
zijn broers runde hij een kousen- en sokkenfa-
briek in Sint-Niklaas (Rodts Gebroeders) en had 
vooral overheidsdiensten als klant (Landmacht, 
Zeemacht, Luchtmacht, Rijkswacht, Justitie, Ge-
vangeniswezen, enz.). Hij zag in mij de ideale 
opvolger om de zaak ooit verder te zetten. Mijn 
eerste job was er dan ook één in dat genre.
Ik werkte op een bedrijfje waar men textielma-
chines herstelde. Sint-Niklaas was toen een ech-
te textielstad. Ik ben daar begonnen in 1980 en 
ben daar zo’n tien jaar blijven werken. Ik had 
toffe collega’s en een fantastische baas. On-
dertussen volgde ik buiten de werkuren enke-
le cursussen die betrekking hadden op natuur 
en natuurbehoud en dat resulteerde in het ge-
tuigschrift ‘Vrijwilliger in de Natuur- en Milieu- 
educatie’. In 1984 richtte ik, onder impuls van 
de toenmalige voorzitter van het Coördina-

Oostakkenaar in de kijker:    Jan Rodts
Natuurliefhebber en ornitholoog
Als oud-directeur van Vogelbescherming Vlaanderen is 
Jan Rodts een absolute authoriteit in het wereldje van 
de natuurliefhebbers en ornithologen.  In September 
2019 bracht Jan “De slimste vogelgids” uit (Uitgeverij 
Houtekiet), waar ondertussen al meer dan 20.000 
exemplaren van over de toonbank gingen.  Maar 
naast zijn liefde voor de natuur en vogels, verloor Jan 
ook zijn hart in Oostakker.

tie Comité voor de 
Bescherming van 
de Vogels (Roger Arnhem), de regionale afde-
ling ‘Vogelwacht CCBV Waasland’. In 1985 volg-
de ik de cursus ‘Natuurgids’, eveneens bij het 
CVN, en dat resulteerde in het ‘Diploma van na-
tuurgids’. Na bijkomende opleidingen en negen 
jaar intensief vrijwilligerswerk werd ik onder-
voorzitter-directeur van het Koninklijk Belgisch 
Verbond voor de Bescherming van de Vogels 
(KBVBV) en vanaf 2002 van Vogelbescherming 
Vlaanderen, een functie die ik tot 2017 met hart 
en ziel opgenomen heb.

Attentie : Van Mechanica en breikunde tot di-
recteur van het KBVBV, da’s een hele stap !
Jan Rodts : Ik ben nooit een topstudent geweest. 
Dit heeft volgens mij vooral te maken met het 
feit dat ik niet 100% gemotiveerd was voor een 
opleiding ‘mechanica’. Maar ik heb wel een zeer 
fijne jeugd gehad. Ik was een zeer trouw en bij-
zonder gemotiveerd lid – en nadien ook ver-
schillende jaren leider – in de jeugdbeweging 
KSA. Eén van mijn eigen leiders – die al heel 
zijn leven een bloemenwinkel runt – was voor 
mij een voorbeeld. Hij was zot van de natuur 
en tijdens wandelingen hing ik aan zijn lippen. 
Het over beken springen en ploeteren door de 
velden was bijzonder leuk, maar het was voor-
al zijn uitleg over hoe de natuur in elkaar zit 
die me boeide. Mijn studententijd was van kor-

te duur want ik ben beginnen te werken op een 
leeftijd van 17. Het was een beestige studenten-
tijd want er waren nog geen gsm’s, geen tablets 
en zelfs geen computers. Onze vrije tijd brach-
ten wij door in de natuur die toen nog alom-
tegenwoordig was. Toen ik nog thuis woonde, 
moest ik maar de straat oversteken om midden-
in het veld te zitten. Daar broedden toen nog 
tientallen veldleeuweriken, een vogelsoort die 
tegenwoordig als ‘kwetsbaar’ staat aangeduid 
op de Rode Lijst van Vlaamse broedvogels. Ik 
maakte zelfs – met potlood en papier weliswaar 
– mijn eigen topografische kaarten van ‘mijn 
habitat’. Elk weggetje en zelfs elke boom was 
erop terug te vinden. Daarnaast had ik nog tijd 
om samen met een paar vrienden een jeugdhuis 
(‘Den 54’) op te starten en te runnen. ‘Den 54’ 
stond bekend om zijn heerlijke spaghetti voor 
de democratische prijs van 50 Belgische frank of 
... 1,23 euro per portie. Vooral leden van jeugd-
bewegingen (KSA, Scouts, VKSJ, Chiro, …) wa-
ren onze klanten.

Attentie : Hoe kwam je uiteindelijk in Oostak-
ker terecht ?
Jan Rodts : In mei 2007 ontving Vogelbescher-
ming Vlaanderen een oproep van het populaire 
tv-programma ‘Dieren in nesten’ met de vraag 
wat onze vereniging van plan was te doen met 
twee wilde eenden die in Oostakker waren be-
schoten met een kruisboog en al enkele dagen 
rondliepen met een pijl door hun hals (https://
www.standaard.be/cnt/dmf28052007_002). Sa-
men met de toenmalige verantwoordelijke van 
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www.johandeckmyn.be
info@johandeckmyn.be

JOHAN
DECKMYN

Fractieleider
Vlaams Belang

Gemeenteraad Gent
Vlaams Parlementslid

Voor meer info:

0476-26.97.38
Orchideestraat 88
9041 Oostakker
www.johandeckmyn.be
info@johandeckmyn.be

Aandacht
Wie, door omstandigheden, geen 
‘Attentie’ in de bus kreeg kan er altijd 
gratis een bekomen bij volgende zaken:

- Kantoor Fintro, Oostakkerdorp 41.
- Slagerij Filip, Groenstraat 106
- Slagerij Frank, Bredestraat 145
- Total station, Groenstraat
- Oostakkerse café’s

Eerste ‘blauwe zones’ in Oostakker
Met de heraanleg van Oostakker centrum doen de eerste - tenzij we ergens iets hebben 
gemist - parkeerschijfzones hun intrede. In de volksmond ‘blauwe zones’ genoemd. Het 
parkeerregime geldt voortaan o.m. in de omgeving tussen de Groenenhoekstraat en de 
Gentstraat en in de Pijphoekstraat, deel grenzend aan de Langerbruggestraat. Al dan niet 
aan beide kanten van de straat. Let dus op de aangebrachte verkeersborden. In zo’n zone 
mag je gratis parkeren (maximum 2 uur) van maandag tot zaterdag tussen 9 en 18 uur. In 
Gent niet op zon- en feestdagen, tenzij uitzonderlijk zo aangeduid. Bestuurders dienen 
op de parkeerkaart de aanvangstijd in te stellen en die zichtbaar achter de voorruit te 
plaatsen. Na die twee uur dient de wagen verplaatst. Het niet aanbrengen van de kaart of 
het aanpassen van de insteltijd tijdens het parkeren, wordt beschouwd als parkeerfraude. 
Dat kan leiden tot een parkeerheffing (geen boete) à rato van naar verluidt 58 euro. De 
‘blauwe zones’ worden ingevoerd om de handelszaken toch nog vlot bereikbaar te houden, 
eens het dorpsplein helemaal parkeervrij wordt. Afwachten of dat ook helpt.

Eric VAN LAECKE

RATJESKAMP
9- 13 augustus 2021

KRC GENT organiseert 

Vanaf U6 (°2016) tot U13 (°2009)
Opvang vanaf 8u tot 17u30

VIJF DAGEN • 150 EURO

Inschrijven? ratjeskampen@krcgent.be RATJESKAMP
9- 13 augustus 2021

KRC GENT organiseert 

Vanaf U6 (°2016) tot U13 (°2009)
Opvang vanaf 8u tot 17u30

VIJF DAGEN • 150 EURO

Inschrijven? ratjeskampen@krcgent.be 

APOTHEEK VAN WACHT
Jammer genoeg kunnen wij

de lijst van apothekers niet meer
publiceren in Attentie, omdat die niet 

meer beschikbaar is.

Mensen die de
apotheek van wacht willen bereiken 

moeten bellen naar 0900-10500
(45ct/minuut)

of kijken op www.apotheek.be

het opvangcentrum voor vogels en wilde die-
ren te Zele – en met een cameraploeg van Die-
ren in Nesten in mijn zog – begaf ik me naar 
de Groenespechtstraat in Oostakker. Daar wa-
ren de onfortuinlijke eenden het laatst ge-
zien. Maar uiteindelijk werd een vangstactie 
opgezet in de Goedlevenstraat. Met de hulp 
van een tiental kinderen uit de onmiddellij-
ke omgeving – het was woensdagnamiddag 
en dus moesten ze niet naar school – kon uit-
eindelijk één eend gevangen worden, het 
mannetje. De kruisboogpijl werd deskundig 
verwijderd door dierenarts Johan Devalez, 
waarna de eend kon revalideren in het op-
vangcentrum te Zele. Een paar dagen later 
kon ook het vrouwtje gevangen worden. Op 
9 juni werd een grootse vrijlating van de her-
stelde eenden georganiseerd waarop ook de 
toenmalige ambassadeur van Vogelbescher-
ming Vlaanderen, Geert Hoste, aanwezig was. 
Ter hoogte van de ‘pijpenkop’ in de Groene-
spechtstraat stond een podium opgesteld, 
overal stonden kraampjes langs de straat, aan 
elke boom hing een tekening van een eend 
zonder pijl door haar hals maar met een hart-
je en een pijl erdoor, door de kinderen inge-
kleurd. Een heus evenement dus. Een van de 
drijvende krachten van het ‘volksfeest’ was 
Rika Berings. Haar jongste dochter Luna was 
trouwens een van de kinderen die meegehol-
pen hadden om de eenden te vangen. Begin 
juli van dat jaar ging ik met mijn drie kinderen 
op vakantie in de Auvergne/Frankrijk en is Ri-
ka met haar jongste dochter en een vriendin-
netje naar mijn vakantiehuisje afgezakt. Of 
hoe een koppel beschoten eenden twee men-
sen bij elkaar kan brengen.

Attentie : Hoe ben je tot het schrijven van het 
prachtboek “de slimste vogelgids” gekomen ?
Jan Rodts : Ik liep al een aantal jaren rond met 
het idee om een vogelgids voor debutant-vo-
gelkijkers uit te geven. In 2019 voegde ik de 
daad bij het woord. In mijn dertigjarige car-
rière als vogelbeschermer heb ik vele en di-
verse vogelgidsen de revue zien passeren. 
Enkele daarvan heb ik zelf ook gebruikt in het 
veld. De populaire ANWB Vogelgids van Eu-
ropa van Lars Svensson, Killian Mullarney en 
Dan Zetterström is volgens mij de ‘bijbel’ on-
der de vogelgidsen, toch voor de ‘diehards’ 
onder de vogelkijkers. In die gids worden 
meer dan 770 soorten beschreven. Op digi-
taal vlak is de app “Birds of the Western Pa-
learctic” van Nature Guides mijn absolute 
favoriet. Voor iemand die graag wil starten 
met kijken naar vogels, is er echter een een-
voudiger veldgids nodig. De slimste vogel-
gids behandelt 196 vogelsoorten. Dat zijn alle 
regelmatige broedvogels van België en Ne-
derland. De ideale compagnon de route voor 
de debutant-vogelkijker, de wandelaar en de 
doorsnee natuurliefhebber, meer info op ht-
tps://www.deslimstevogelgids.com. Eind dit 
jaar verschijnt een wintereditie van ‘De slim-
ste vogelgids’ met daarin alle regelmatige 
wintervogels. Dus onze broedvogels die niet 
wegtrekken zullen ook in deze editie staan, 
aangevuld met doortrekkers en wintergas-
ten zoals koperwiek, kolgans, smelleken, drie-
teenstrandloper, ruigpootbuizerd, pestvogel, 
enzovoort. In lente en zomer ga je dus met 
de huidige ‘De slimste vogelgids’ op pad, in 
de winter met degene die in oktober 2021 zal 
verschijnen. Je hoeft dus nooit met beide boe-
ken in je rugzak op pad.

R.H.
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VOF

DE MEY MARCEL
Meerhoutstraat 52 - Oostakker - 09-251 28 27

Dennenschors, Verdeler Campinggaz

SNOEIZAGEN EN BLADENRAKERS AAN -30%

KOOLKANNEN: IDEAAL VOOR HET 
VULLEN VAN PELLETSKACHELS 

NU OOK PMD-ZAKKEN TE KOOP !

M

Tel. 09 229 29 47 - Burgstraat 68 • 9070 Destelbergen - mdchauffage@telenet.be
CV EN SANITAIR - ZONNEBOILERS - VLOERVERWARMING - SANITAIRE TOESTELLEN EN LEIDINGEN -  NIEUWBOUW EN RENOVATIE - ONDERHOUD MAZOUT- EN GASKETELS

Gratis
prijsofferte

Specialist

MD - CHAUFFAGE  -  MIKE DOBBELS

Ontstaansgeschiedenis
Het woonzorgcentrum is gegroeid uit een initi-
atief van de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo. 
Sindsdien is er heel wat veranderd. Els: “Toen het 
oude rusthuis in de Sint-Rafaëlstraat nr.7 werd 
afgekeurd in 1986, zijn er gesprekken op gang 
gekomen tussen de zusters en enkele inwoners 
van Oostakker omtrent het voortbestaan van 
het rusthuis. In 1987 werd dan de vzw Home 
Sint-Vincentius opgericht, die eind 1998 werd 
omgedoopt tot vzw Vincenthof. Mettertijd wer-
den de oorspronkelijk gebouwen verbouwd en 
uitgebreid tot twee campussen – Sint-Vincenti-
us en Sint-Elisabeth - en 53 assistentiewoningen 
in de Gasthuisstraat en de Meerhoutstraat. Vin-
centhof is doorheen al die jaren uitgegroeid tot 
wat het nu is dankzij de gedrevenheid van Marc 
Lataire. Hij heeft 34 jaar lang, samen met het 
voltallige team, elke dag zorg gedragen voor 
zowel bewoners als medewerkers. Een woord 

Woonzorgcentrum Vincenthof wil
een echte thuis zijn voor haar bewoners
Ouderen die niet langer thuis kunnen wonen, kunnen terecht in het 
woonzorgcentrum Vincenthof in de Gasthuisstraat in Oostakker. Wij 
mochten een kijkje achter de schermen nemen en hadden een gesprek met 
kersvers directeur Els Van Kerckhove, met ergotherapeute Wendy Teerlijnck 
en met bewoner Norbertus Dierickx. 

van dank is hier zeker op zijn plaats. Sedert 1 
mei is hij op pensioen. Hopelijk kunnen we nog 
vaak een beroep op hem doen.”

Populatie 
Momenteel wonen er 293 mensen in het woon-
zorgcentrum, van wie er 10 op kortverblijf zijn. 
Dit vraagt een behoorlijk engagement van de 
medewerkers. Els: “Onze bewoners worden 
met de beste zorgen omringd door een ploeg 
van 240 medewerkers, die al dan niet fulltime 
werken. Het team bestaat vooral uit zorgkun-
digen en verpleegkundigen, maar er zijn ook 
onderhoudsmensen, keukenmedewerkers, me-
dewerkers van de technische dienst, kinesit-
herapeuten, ergotherapeuten, een pastoraal 
medewerker enz. Daarnaast kunnen wij reke-
nen op een 70-tal bevlogen vrijwilligers van alle 
leeftijden, die we enorm dankbaar zijn voor de 
toevoegde waarde die zij geven aan onze wer-
king. We hebben het afgelopen jaar gemerkt 
dat deze straffe mensen altijd het beste van 
zichzelf geven en er zelfs in uitzonderlijke tij-
den alles aan doen om een lach op de gezichten 
van onze bewoners te toveren en hun leven ex-
tra kleur te geven.” 

Afdelingen 
Het woonzorgcentrum heeft momenteel 7 af-
delingen, verdeeld over de twee campussen. Els: 
“Op campus Sint-Elisabeth zijn er 3 afdelingen: 
Woonzorg 1/2 en woonzorg 3 en 4. Campus 
Sint-Vincentius telt 4 afdelingen: 1 bescherm-
de of gesloten afdeling en 3 heterogene af-

delingen. Op de beschermde afdeling wonen 
hoofdzakelijk mensen met dementie. Wie de-
menterend wordt, gaat echter niet automatisch 
naar de beschermde afdeling. Dat gebeurt pas 
als wij merken dat een aangepaste omgeving 
noodzakelijk is. De keuze voor een bescherm-
de afdeling ligt altijd bij de persoon zelf of bij 
zijn of haar familie. Soms maken mensen ook 
een tussenstop en gaan ze 1 dag per week naar 
de beschermde afdeling Op die manier kunnen 
we zien of de werking van de beschermde afde-
ling bijdraagt tot de kwaliteit van leven van de-
ze bewoner.”
 
Procedure opname
Hoe verloopt de aanmeldprocedure? Is er een 
wachttijd? Els: “Wij raden ouderen sowieso aan 
om zich tijdig op de wachtlijst te laten zetten. 
Zodra je daarop staat, nodigen we jou samen 
met je familie uit voor een bezoek en geeft 
de sociale dienst informatie. Ook de kamer-
keuze lichten we uitvoerig toe. Moet iemand 
dringend worden opgenomen, dan neemt de 
familie best contact op met de sociale dienst om 
te signaleren dat men actief op zoek is naar een 
plaats. We hebben verschillende types kamers. 
De kamer wordt ingericht in samenspraak met 
de bewoner en zijn of haar familie. Eigen meu-
belen kunnen meegebracht worden. De verwel-
koming en kennismakingstraject verlopen over 
een langere periode.  Zo moet de nieuwe bewo-
ner onder andere een vragenlijst invullen die te 
allen tijde wordt bijgestuurd. Als iemand graag 
’s ochtends een boterham met confituur eet, 

Hoe ervaart bewoner 
Norbertus Dierickx zijn 
verblijf in Vincenthof? 

Norbertus is 89 en verblijft samen met zijn 
vrouw al 8 jaar in het woonzorgcentrum. 
Vroeger woonde hij in de François Van Im-
pelaan in Oostakker, maar toen zijn vrouw 
psychische problemen kreeg, verhuisden ze 
naar campus Sint-Elisabeth. Hij voelt zich 
daar als een vis in het water. “Ik ben hier 
even graag als thuis. Ik leid hier hetzelfde 
leven en ik heb geen zorgen. Dus waar kan 
ik beter zijn?” 

Dagindeling 
De dagen van Norbertus zijn goed gevuld. 
“Na het ontbijt gaan mijn vrouw en ik wan-
delen in de gangen. Of ik ga even naar bui-
ten. Na de lunch doe ik eventueel mee aan 
een activiteit en na de koffie maken mijn 
vrouw en ik nog een wandeling. Tussendoor 
lees ik graag, ik schrijf af en toe verhalen 
over mijn vroegere loopbaan bij de douane 
of ik speel op mijn keyboard. Een computer 
heb ik ook. Vroeger ging ik tweemaal per 
week een half uur fietsen in de kine, maar 
dat lukt niet meer. Ik ga wel geregeld mee 
met de duofiets. Vervelen doe ik me dus 
nooit.”

Meer informatie:
www.vincenthof.be  
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Takenpakket 
Hoe ziet haar takenpakket eruit? Wendy: “Een 
belangrijke doelstelling is om de zelfredzaam-
heid van onze bewoners te verhogen door in 
te spelen op hun individuele noden en interes-
ses. Dit gebeurt zowel op individueel als op ani-
matief vlak. Wat houdt dat nu concreet in? Bij 
individuele therapie kan dat gaan om relaxa-
tie zoals een hoofd-, voet-, of handmassage, re-
laxatiebaden en het werken met  klankschalen. 
Daarnaast kan ik ingeschakeld worden om het 
maaltijdgebeuren van een bewoner in kaart te 
brengen. Zo kunnen we bepalen of iemand be-
paalde hulpmiddelen, zoals een aangepast be-
stek of een verhoogd bord, nodig heeft, zodat 
hij of zij weer zelfstandig kan eten. Een andere 
taak is het testen van het geheugen van bewo-
ners. Dat doen we jaarlijks of op vraag van een 
dokter. Wij mogen geen diagnose stellen, maar 
we kunnen wel zien of er een evolutie is. Ook 
voer ik kennismakingsgesprekken met nieuwe 
bewoners om te luisteren wat hij of zij graag 
doet, wat zijn of haar levensloop is en wat de 
wensen en noden zijn.  
Naast de individuele therapieën zijn er ook de 
groepstherapieën. Een voorbeeld hiervan is be-
geleid koken. Bewoners maken dan samen een 
maaltijd klaar en wij ondersteunen hen daarbij. 
Een andere groepstherapie is reminiscentie. Dit 
zijn onder andere gesprekken over vroeger. Re-
gelmatig staat er ook een ontspannende yoga-
sessie op het programma.
Wat het luik animatie betreft: ook dat gebeurt 
zowel individueel als in groep. We houden 
daarbij rekening met de interesse en de leefwe-
reld van de bewoner. Alles passeert de revue: 
film, quiz, gezelschapsspelen, handwerken, …. 
Regelmatig is er ook animatie op de afdeling. 
Er is bijvoorbeeld maandelijks een verjaardags-
feest om de jarigen van die maand in de bloe-
metjes te zetten. Ik combineer dat met een 
gezelschapsspel of een eetactiviteit zoals een 
wafelbak of een tomaat garnaal. En tot slot zijn 
er de algemene activiteiten, waarbij we afde-
ling overschrijdend werken, zoals een mode-
show, familiefeesten of een filmvoorstelling. 

Daarnaast heb ik als ergotherapeut bepaalde 
verantwoordelijkheden. Zo verzorg ik maande-
lijks een klapper met daarin de activiteiten en 
een overzicht van de verjaardagen van de be-
woners en de collega’s. Ook sta ik in voor de 

huiselijkheid van de leefruimtes. Met Kerstmis 
zorg ik bijvoorbeeld voor de nodige decoratie 
in de gemeenschappelijke ruimtes zoals de zit-
hoek en de living. Tot slot ben ik verantwoorde-
lijk voor de winkelkar en de cafetaria.”

Met hart en ziel 
Wendy is zelfs na 9 jaar nog altijd gepassio-
neerd door haar werk. “Ik heb vooral geko-
zen voor de ouderenzorg, omdat ik echt iets wil 
betekenen voor mensen die verblijven in een 
woonzorgcentrum. Bovendien vind ik het fijn 
om samen met hen te zoeken naar een zinvol-
le dagbesteding, waarbij we rekening houden 
met de individuele wensen en mogelijkhe-
den van die bewoner. Iemand die bijvoorbeeld 
graag knutselt, maar bij wie de fijne motoriek 
niet meer goed is, reiken we alternatieven aan. 
Dat krikt de eigenwaarde van de bewoner op. 
Bovendien geeft een activiteit en/of een sociaal 
contact hem of haar weer een doel in het leven. 
Het geeft me heel veel voldoening om iemand 
dat te kunnen bieden. Ook voor de familie is 
het fijn om te weten dat hun naaste een zin-
volle dagbesteding heeft. Dat is belangrijk voor 
latere herinneringen. Ik wil wel benadrukken 
dat niet alleen de ergotherapeut instaat voor 
het welzijn van de bewoners, maar het volledi-
ge team van onderhoudsmensen, verpleegkun-
digen, zorgkundigen, pastorale medewerkers 
enz.

Creatief 
Tijdens de coronacrisis konden heel wat activi-
teiten niet doorgaan. Hoe is Wendy daarmee 
omgegaan? Wendy: “In het begin was het zoe-
ken naar hoe we de bewoners op een creatieve 
en veilige manier een zo aangename mogelijke 
tijd konden bezorgen. We hebben bijvoorbeeld 
een keer ‘hoger, lager’ gespeeld met enkele be-
woners vanuit hun deuropening. Ook hebben 
we, samen met de kinesitherapeut, een wan-
delclub opgericht. Iedere maandagnamiddag 
gaan we nog steeds, als het weer het toelaat 
een klein uurtje buiten wandelen. En we heb-
ben boekjes gemaakt met kruiswoordraadsels, 
zodat de bewoners ook iets omhanden hadden 
op de kamer. Tijdens de coronacrisis konden we 
de bewoners ook met hun familie in contact 
brengen via videogesprekken of diegenen die 
een laptop hadden, hebben we geleerd om zelf 
te Skypen.”

Wat doet een ergotherapeut?
Wendy Teerlijnck is al 9 jaar aan de slag als fulltime ergotherapeute 
op Woonzorg 1 en 2 van Campus Sint-Elisabeth. 

dan moet hij of zij later toch kunnen zeggen 
dat hij liever choco heeft, niet?” 

Visie 
Waar staat het woonzorgcentrum voor? Met 
andere woorden: wat is hun visie? Els: “On-
ze doelstelling is om een thuis uit te  bouwen 
voor ouderen. Wij willen dat het goed is om te 
wonen en te leven en daarvoor bieden wij de 
best mogelijke zorgen. Daarnaast willen wij een 
goede werkgever zijn voor onze medewerkers. 
Ons beleid steunt hierdoor hoofdzakelijk op 
drie belangrijke pijlers. Een eerste pijler is 
ethisch verantwoorde zorg, waarbij het welzijn 
van onze bewoners op de eerste plaats staat. 
Wat doe je bijvoorbeeld met fixatie of sterk vrij-
heidsbeperkende maatregelen? Zo zijn er be-
woners die ronddwalen op de afdeling. Moet 
je die persoon fixeren of niet? We stellen ons 
dan de vraag: moeten we kiezen om risico’s te 
vermijden of kiezen we voor kwaliteit van le-
ven? Wat betekent dat ronddwalen voor die 
bewoner enz.? Die afweging maken we samen 
met personeelsleden, de bewoner en/of familie-
leden. Een tweede pijler is communicatie. Wij 
proberen zo goed mogelijk te communiceren 
naar onze medewerkers, naar de bewoners en 
hun familieleden. Een derde pijler, ten slotte, 
is betaalbaarheid. Onze zorg moet betaalbaar 
blijven voor iedereen. Daarom hebben we ook 
verschillende types woongelegenheden.” 

Corona  
Hoe groot was de impact van het coronavirus? 
Els: “Op 13 maart werd het woonzorgcentrum 
voor het eerst geconfronteerd met Covid19. 
Het heeft invloed gehad op de totale werking, 
maar vooral op het wonen en leven van onze 
bewoners. Het was en is een voortdurend even-
wicht zoeken tussen de veiligheid enerzijds en 
het welzijn anderzijds van zowel de bewoners, 
familie, medewerkers als vrijwilligers. Onze me-
dewerkers hebben accuraat gereageerd, zodat 
we de situatie goed hebben kunnen beheersen. 
In totaal werden we geconfronteerd met twee 
uitbraken. Jammer genoeg werden een beperkt 
aantal bewoners zwaar ziek, enkele bewoners 
zijn helaas gestorven. Het blijft een moeilijke 
periode voor iedereen. 
Gelukkig is ondertussen 99% van de bewoners 
en ongeveer 86% van de medewerkers en vrij-
willigers tweemaal gevaccineerd. We zijn wel 
nog voorzichtig, want het vaccin heeft bij ou-
deren meer tijd nodig om zijn werk te doen. 
Bovendien zijn nog niet alle bezoekers gevac-
cineerd. Maar we kunnen toch al opgeluchter 
ademhalen en hoopvol uitkijken naar de toe-
komst.”

Tekst en foto’s: Karolien Selhorst
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ALGEMENE DAKWERKEN

0474-816.457
cathy.van.hoorde@telenet.be

Nieuwe daken
Platforms
Voegwerken
Nieuwe dakgoten
Schoorstenen
Isoleren van daken
Kleine reparaties

GRATIS OFFERTE
VLUGGE SERVICE

Roland Schellynck
H.B. de Tracylaan 13
9041 Oostakker

Op de gemeenteraad werd beslist om voor het 
Dries Morelpad (pastoor Sint-Bernadette 1973-
2002) te gaan en verder het Odile Maespad en 
Marie-Jeanne Coolsenpad (slachtoffers neerge-
storte Zeppelin 1915). Momenteel gebeurt nog 
verder onderzoek maar zodra de straatnaam-
borden officieel worden geplaatst zullen wij er-
bij zijn.

Wie was Dries?
Ondertussen willen wij toch alvast even Dries 
Morel in de spotlights plaatsen. Hij werd ge-
boren in 1923 in Zele, werkte als leraar tot hij 
in 1958 onderpastoor werd in Sint-Niklaas. In 
1973 werd hij, een beetje als straf, aangesteld 

Dries Morel: na een plein, nu ook een pad
In de Sint-Bernadettewijk werd een nieuw fiets- en wandelpad 
aangelegd tussen de Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof.  Het is 
belangrijk voor de hulpdiensten dat ook deze paden een naam krijgen 
en in dit geval werden aan de bewoners ideeën gevraagd.

als pastoor van de Sint-Bernadetteparo-
chie met veel arbeiders. Een socialistisch 
bolwerk volgens het bisdom.
Niemand noemde hem “meneer pastoor” 
maar gewoon Dries, want Jezus noem je 
toch ook niet “meneer Jezus”, dus “ieder-
een is gelijk“, zoals hij zelf beweerde.
Hij stond bekend als een zeer progressieve 
pastoor. Hij hield bijeenkomsten over voor-
behoedsmiddelen terwijl die nog verbo-
den werden door Rome. Vrouwen en leken 
kregen een grote rol in zijn missen. Met 
zijn tolerante houding tegenover geschei-
den mensen haalde Morel begin jaren 90 
zelfs het nationale nieuws. Paus Johannes 
Paulus II verkondigde toen dat gescheiden 
mensen de communie niet mochten ont-
vangen. “Afschuwelijk”, reageerde Dries, 
”We hebben dat met de parochieploeg be-
sproken en beslist dat iedereen welkom is 
in onze kerk”. Hij was ook een man van de 
wereld door het vele reizen.

Kerk stampvol
Zijn open geest sprak veel mensen aan, 
want de Sint-Bernadettekerk zat elke zon-
dagochtend stampvol. Ikzelf herinner me 
dat kinderen tijdens de dienst naar de ka-
pel gingen en daar op hun niveau door 
parochiemedewerkers afzonderlijk wer-
den begeleid. Zijn preek was vaak ook veel 
boeiender dan in de omliggende parochies. 
Deze preek schreef hij na een gesprek met 

enkele parochianen over het komende evan-
gelie. Blijkbaar werden ook 3 boeken uitge-
geven met zijn preken.

Parochianen omschrijven hem als ‘een man 
met een hart voor mensen, luisterend oor 
voor iedereen. Een begaafde, inspireren-
de, eigenzinnige, rechtvaardige, innemende 
en warme man’. Hij gaf jong en oud, met of 
zonder diploma kansen om te zijn wie ze wa-
ren! Bracht mensen samen en stond midden 
de die gemeenschap.

In 2002 stopte Morel als pastoor, maar hij 
bleef wel in zijn priesterwoning aan de 
Sint-Bernadettestraat wonen en bleef ac-
tief in de parochie, opnieuw tegen de zin 
van het bisdom. Op dat moment beslisten 
de parochianen het pleintje voor de kerk 

“Dries Morelplein” te dopen. Door 
fysieke klachten verhuisde hij in 
2009 naar het woon-zorgcentrum 
Sint-Vincentius in Zaffelare, nadat hij 
zijn hele hebben en houden onder 
de parochianen verdeelde. Hij ver-
bleef er tot hij in 2013 overleed op 
89-jarige leeftijd. De uitvaartplech-
tigheid vond uiteraard plaats in ‘zijn’ 
Sint-Bernadettekerk. 

Tekst: Ulrike Buyle
Foto’s: Dirk De Bourderé
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Er zijn reeds een aantal zekerheden ivm het 
team voor 2021-2022.
• Jan Van Huffel blijft hoofdcoach T1 – trai-
ner van Caruur Volley Gent.
• Tim Degruyter heeft zich geëngageerd om 
zeker nog een jaar aan te treden als setter en 
captain van de eerste ploeg.
• Jente de Vries ligt contractueel nog vast 
voor het komende seizoen.
• Chris Ogink ligt contrac-
tueel nog vast voor het ko-
mende seizoen.
• Tiemen Ocket gaat ko-
mend seizoen verder in zee 
met Caruur Volley Gent als 
setter.
• Jome Vandamme gaat 
komend seizoen eveneens 
verder in zee met Caruur 
Volley Gent als opposite.
• We kunnen bijna spelen, 
... to be continued!
• Gilles Vandecaveye (out-
side hitter) gedijt blijkbaar 
binnen de stal van Caruur 
Volley Gent en heeft zich 
voor seizoen 2021 – 2022 
verbonden om verder voor 
het team aan te treden.

Caruur Gent bijna compleet
Volleybalclub Caruur Gent eindigde de vorige – ongewone – competitie 
uiteindelijk op een zevende plaats in de Liga A. In de eindronde won 
het drie keer op rij maar liet de kans liggen om vijfde te eindigen (en zo 
nog Europees te spelen). De laatste wedstrijd werd met 3-2 verloren.

 Nieuw in het team:
• Martijn Colson (middle blocker) verlaat 
Decospan Menen en vervoegt het team Car-
uur Volley Gent. Martijn heeft via verschillen-
de teams in de hoogste afdeling reeds een 
succesvolle carrière achter zich en zal bij Car-
uur Volley Gent, naar goede gewoonte, zijn 
beste beentje voorzetten. Welkom Martijn.

• Niklas Breilin (li-
bero). 21 jaar, Finland, 
speelde de vorige twee 
seizoenen voor Savi Vol-
ley.
Niklas is die twee jaar tel-
kens uitgeroepen tot bes-
te libero van Finland en 
maakt deel uit van de na-
tionale ploeg van Finland 
waar Joel Banks (Greeny-
ard Maaseik)  bondscoach 
is. Niklas wordt bestem-
peld als groot talent!
Tervetuloa Niklas (wel-
kom Niklas).
 

Henk Silversmet
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Familiale opvolging 
 Begeleiding van de verkoper 
  Begeleiding van de aankoper of opvolger
   Verkoop van ondernemingen (zie website)

Voor een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen via:

  mail:  jo.maris@davinci-cf.be
  gsm :  0497/51.54.71
  Website:  www.davinci-cf.be 
  Kantoor:  Groenstraat 32   - 9070 Destelbergen

Onafhankelijke organisatie die ondernemers 
begeleidt en adviseert bij de opvolging en 
overdracht van het familiebedrijf naar de 
volgende generatie. 

Een bezoekje aan deze prachtlokatie brengt dui-
delijkheid. Wat je op straat niet kan zien is dat 
hier een pareltje van een mini-prive-boerderijtje is 
opgebouwd op twee jaar tijd. Varkentjes, pony’s, 
struisvogels, emoes, kippen, konijntjes, geitjes, 
schaapjes, pauwen, ganzen, fazanten, eekhoorns, 
teveel om allemaal op te noemen. Het jonge kop-
pel heeft het allemaal zelf opgebouwd en gefi-
nancierd. Voor hun jonge kinderen hebben ze ook 
een artisanala speeltuin gemaakt, een mini-cros-
sparcours. En er werd een grote loods afgebro-
ken, een ander deel werd behouden. De aanvraag 
om hier een B&B op te bouwen en uit te baten 
leek allemaal geen probleem. Man en vrouw wer-
ken voltijds en hebben beide een bijberoep om 
dit allemaal te bekostingen. Lien droomt er ech-
ter van om haar vaste job in het onderwijs ooit te 
kunnen opgeven om hier haar droom waar te ma-
ken: het uitbaten van een B&B.

Jong koppel ziet droomplan gedwarsboomd

Kinderboerderij en B&B worden moeilijk...
Jori Laureys en Lien Bogaert kochten eind 2018 een woning, op 7000m2, 
aan in de Rostijnestraat in Desteldonk. Ze hadden plannen om grondig te 
renoveren en er een Bed and breakfast, gekoppeld aan kinderboerderij, te 
starten. De Vlaamse Overheid steekt mogelijk stokken in de wielen...

ZOMERKAMPEN
“In de zomervakantie komen hier (in groepjes) 
50 kinderen uit de buurt genieten van een ver-
blijf tussen de dieren”, fantastisch. “Ook dat 
zouden we zeker kunnen uitbouwen, want jon-
geren snakken naar wat vrijheid en natuur. Ze 
kunnen zich hier volop uitleven in gezonde om-
geving”.

ONTEIGENINGEN
“We schrokken ons dan ook rot toen we een 
brief kregen van de Vlaamse Overheid dat ze 
ons willen onteigenen om hier ‘meer natuur’ te 
creëren. Een soort ‘bufferzone’ tussen industrie 
en woongebied. We vragen ons echt af wat ze 
daarmee bedoelen. We zitten hier volop in de 
natuur, tussen de dieren, het heeft ons heel veel 
geld gekost om dit te realiseren in nog geen drie 
jaar tijd.”  Eigenlijk komt het hierop neer:  “Wat 
wij privé al gerealiseerd hebben, qua natuurbe-
leving, zou nu moeten afgebroken worden en 
eigenlijk zou dan de Vlaamse Overheid bijna 
hetzelfde doen met gemeenschapsgeld. En wij 
zouden een groot deel van onze eigendom hier 
kwijt zijn”.
En Lien gaat verder: “Bij de aankoop van het 
huis (in 2018) hadden de notaris én de dienst 
stedenbouw van de stad Gent ons gezegd dat 
er kans was dat ‘een klein deeltje van de ach-
tertuin’ later zou moeten afgestaan worden 
als ‘bosgrond’. Volgens de plannen die we nu 

kunnen inkijken zou het wel eens om 5.000 m2 
kunnen gaan, dus tweederden van onze op-
pervlakte. Dat zou ook betekenen dat we de 
kinderboerderij volledig zouden moeten opdoe-
ken, en ook onze B&B heeft dan weinig of geen 
zin meer”.
Het koppel informeerde ook een tijdje geleden 
nog bij de bevoegde stadsdiensten in Gent, en 
daar was er een probleem, gezien die als ‘bos-
gebied’ staat ingekleurd, maar ze kregen toch 
toestemming zolang er geen commerciële kin-
derboerderij (met toegangsgeld) zouden uitge-
baat worden. “Er loopt een wandel- en fietspad 
achter het grote stuk grond. We hebben zelfs 
het voorstel gedaan dat wandelaars en fietsers 
hier gratis een deel van de kinderboerderij zou-
den kunnen komen bezichten als ze passeren 
hier achter onze stallen. En men vond dat geen 
slecht idee”. Dus Lien en Jori bouwen beetje bij 
beetje hun eigen mini-boerderij op.

DIALOOG
Lien en Jori willen er zeker geen ‘politiek spel’ 
van maken, ze zullen wel proberen, via dia-
loog, en een gesprek met de overheid (na de zo-
mer) toch zoveel mogelijk de situatie te laten 
herzien. “En mocht het echt tot zo’n grote ont-
eigening komen, dan zullen we zeker alle proce-
dures gebruiken om toch ons gelijk te proberen 
halen. Wij hebben hier al véél geld en energie 
ingestoken, en zullen alles in het werk stellen 
om alsnog onze droom te kunnen waarmaken”. 
Daarbij kan men ook de vraag stellen wat er zal 
gebeuren met vele tientallen dieren die hier pri-
ma verzorgd worden, en een rustig leven leiden. 
Lien concludeert: “Een kinderboerderij in 
Desteldonk is zowiezo een meerwaarde voor 
onze gemeente en zelfs ver daarbuiten vind je 
dergelijke initiatieven nauwelijks. We zullen ons 
niet laten doen, we blijven vechten tot het bit-
tere einde en hopen op redelijkheid bij de over-
heidsdiensten”.

Tekst en foto’s: Jan Callebert
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U kan ons steeds
vrijblijvend contacteren voor al uw vastgoedzaken.

www.pattymo.be • 09/377.03.92 • info@pattymo.be

Gentstraat 425 • 9041 Oostakker

Dr. Ingels Johan

      DIERENARTS

Algemene diergeneeskunde
Gezelschapsdieren op afspraak

Rostijnestraat 40 - 9042 Desteldonk
Tel. 09 356 72 82 - Fax 09 356 83 37
info@dierenarts-ingels.be
www.dierenarts-ingels.be

Jan van Eyck heeft op het net gerestaureerde 
middenpaneel van “Het Lam Gods” een prach-
tige Wonderbaarlijke Tuin geschilderd. Botanici 
hebben op het retabel 76 verschillende planten 
kunnen herkennen. Al die planten zijn in de 
tuin van B&B Villa Emma in de Waterdreef 13 
te St.Amandsberg terug te vinden. 

We mogen elkaar weer zien

Koffietijd in de Wonderbaarlijke Tuin van Villa Emma!
Het Gentse themajaar “OMG! Van Eyck was here” begon sterk in 2020, maar ook 
daar heeft het Corona-virus stevig huisgehouden. Daarom wordt het themajaar 
in 2021 verlengd: er staan weer een hele reeks “Van Eyck”-activiteiten op de 
agenda dit jaar.

Elke zaterdagnamiddag in mei, juni en juli om 
14 uur, worden in die tuin rondleidingen geor-
ganiseerd waar men zich kan op inschrijven. De 
rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur. Er 
wordt verteld wie Jan van Eyck was, waarom hij 
zo baanbrekend was in de schilderkunst en hoe 
hij ertoe kwam om die planten zò herkenbaar 

te schilderen dat botanici die vandaag 
kunnen herkennen.
De wandeling in de tuin doet een hele 
reeks van die planten aan en er wordt 
verteld hoe men in de middeleeuwen 
naar planten keek, hoe belangrijk plan-
ten toen waren en wat hun plaats in de 
maatschappij was. 
Maar er worden ook brugjes gemaakt 
naar vandaag: wat gebeurt er met som-
mige planten in de winter? Hoe verliep 
de zoektocht naar sommige zeldzame 
exemplaren? Groeien al die planten op 
alle plaatsen? 

En als kers op de taart: na de wandeling 
wordt er samen nagekaart bij een kop 

koffie of thee met een stuk taart. Na de afgelo-
pen periode voelt het goed om nog eens “on-
der  de mensen te komen”.

De wandeling op zaterdagnamiddag, inclusief 
koffie/thee en taart kost 10 euro per persoon 
en inschrijven kan via telefoon (09/259 21 95 
of 0475 73 69 08), via e-mail (info@villa-emma.
be) of via het formulier op de website: www.
villa-emma.eu/van-eyck-plantenwandeling). 
Wie een groepje van 4 personen of meer (max 
8 personen) samen krijgt kan zelf een datum 
kiezen en voorstellen!
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Verzekeringsmakelaars
die het verschil maken bij schade
door hun jarenlange ervaring !

Gratis offerte overdag op ons kantoor
of in de avond bij u thuis.

-
WWW.ZAKENKANTOORDECOSTER.BE

__________

Terug (blijvend) actief op beide locaties:

ALFONS VAN DEN BROECKSTRAAT 40

én GENTSTRAAT 234 - 9041 OOSTAKKER

T. 09-329 46 77 - T. 09-329.40.60

F 09-329 50 02 - GSM 0475-29 65 43

info@zakenkantoordecoster.be

Heraanleg
Lourdesstraat
weegt op het
openbaar vervoer…
Op 10 mei zijn FARYS en stad Gent gestart 
met de volledige vernieuwing van de Lour-
desstraat. De werken verlopen in fasen en 
zullen tot juni 2022 duren. Met (alweer) ex-
tra druk op de verkeersafwikkeling in het 
noorderlijke Gent. Niet in het minst voor de 
gebruikers van het openbaar vervoer (zie 
hiernaast).
De jongste Oostakkerse werf omvat de in-
tegrale heraanleg tussen de Sint-Berna-
dettestraat en het kruispunt Gentstraat/
Groenstraat. Inclusief de aanleg van een tij-
delijke afrit - alleen voor de hulpdiensten! - 
van de John Fitzgerald Kennedylaan (R4) ter 
hoogte van Slotendries. En van een werf-
weg richting recyclagepark waardoor dat 
laatste permanent bereikbaar blijft. 
De werken verlopen in vijf fasen. In een eer-
ste luik wordt gewerkt tussen het kruispunt 
Groenstraat en de Katoenstraat. Midden 
september is dat het geval tussen het kruis-
punt Groenvinkstraat en de Katoenstraat. In 
de openingsfase wordt het gemotoriseerd 
verkeer vanaf de rotonde omgeleid via de 
Groenvinkstraat, Groenstraat en de Gent-
straat. Vanuit Oostakker centrum via Sloten-
dries en de Katoenstraat. In beide gevallen 
geldt eenrichtingsverkeer.
Fietsers vinden hun weg (in beide richtin-
gen) via Slotendries en de Katoenstraat. 
Voetgangers kunnen alom hun weg verder-
zetten. De heraanleg omvat o.m. een nieu-
we rijbaan is asfalt, fiets- en voetpaden, een 
oversteekplaats met blindenbegeleiding, 
extra groenzones en een gescheiden riole-
ringsstelsel. Wordt vervolgd.

Eric VAN LAECKE

St.-Bernadette
straat

Lochristi Hijfte

(Oude) Veldstraat

L70 71 72
L73 74

L70 71 72 73 74 
RICHTING GENT
Wolfputstraat (normale reisweg)
Meerhoutstraat
Eksaardserijweg
Krijtekerkweg
Groenstraat
Krijtestraat
WATERSRAAT
SINT-BERNADETTESTRAAT
POTUIT
richting Dampoort (normale reisweg)

RICHTING OOSTAKKER
Dampoort > Potuit (normale reisweg)
Antwerpsesteenweg N70a
LIJNMOLENSTRAAT
SINT-DOROTHEASTRAAT
SNELLAERTPLEIN
ALBRECHT RODENBACHSTRAAT
ZINGEMKOUTERSTRAAT
EDGARD TINELSTRAAT
GOEDLEVENSTRAAT
Krijtestraat
Groenstraat
Krijtekerkweg
Eksaardserijweg
Meerhoutstraat
Wolfputstraat (normale reisweg)

L70/71/72 : draaien Jozef Cardijnlaan

L73/74 : via Oude Veldstraat naar Hijfte

L38/39
gaan mee in omleiding :
Waterstraat (stadinwaarts), 
Rodenbachtstraat (staduitwaarts)

Onderbreking
LOURDESSTRAAT
OOSTAKKERDORP

tracé via
WATERSTRAAT 
RODENBACHTSTR.

Eksaardserijweg
via L39 73 74

Krijtestraat

OOSTAKKERDORP

POTUIT

v.a. dinsdag
4 mei 2021

LOURDESSTRAAT

Meerhoutstraat
via 73 74

omleidingsroute
L 70 71 72 73 74

omleidingsroute 
L 73 74 > Hijfte

afgeschafte 
reisweg
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Mondmaskers, anderhalve meter afstand, 
gesloten horeca,… Al deze maatrege-
len hebben grote gevolgen, zeker voor de 
mensen die afscheid moeten nemen van 
een geliefde. Christelle Bracke begeleidde 
het laatste jaar heel wat gezinnen die het 
moesten meemaken. “Het is absoluut niet 
eenvoudig”, bevestigt ze, “Als begrafe-
nisondernemer wil je voor de mensen een 
rots in de branding zijn, maar de letterlijke 
afstand die gecreëerd wordt, maakt dit een 
stuk moeilijker. Kleine zaken zoals elkaar de 
hand schudden helpen om een vertrouwens-
band op te bouwen en dat kan nu niet. Ook 
de mondmaskers hebben hier invloed op. Ik 
mag er niet aan denken dat ik binnen en-
kele jaren de mensen die ik in deze moeilij-
ke periode begeleid heb niet zal herkennen, 
omdat ik nooit hun hele gezicht gezien heb. 
Dat doet pijn.”
Ook de steeds wisselende maatregelen, voor-
al aan het begin van de pandemie, maakten 
het er niet gemakkelijker op. “Het is niet evi-
dent om een waardig afscheid te organise-
ren als het aantal genodigden telkens moet 
gewijzigd worden. Dat kan zeer pijnlijke si-
tuaties opleveren. Enkele gezinnen besloten 
om de uitvaart uit te stellen tot na de pan-
demie, maar de meesten laten het doorgaan 
in intieme kring. Pas op, dat levert soms zeer 
mooie en intieme plechtigheden op, maar 
het proces ernaartoe is er ééntje vol harde 
beslissingen.”
Na meer dan een jaar in deze omstandighe-
den te werken, hoopt Christelle dat de si-
tuatie zo snel mogelijk kan normaliseren. 
“Uiteraard kijk ik uit naar het moment dat 
deze maatregelen overbodig zullen zijn. Ik 
doe mijn werk namelijk graag, telkens op-
nieuw ben ik dankbaar voor de weg die ik 
met mensen kan afleggen. Je leert ze in een 
heel korte tijd heel goed kennen, dat geeft 
enorm veel voldoening.” Hoe ze hier te-
recht gekomen is? “Mijn grootvader, Aloïs 
Goethals, had in de jaren ’20 een concessie 
voor het lijkenvervoer in Oostakker. Tijdens 
het begin van de jaren ’60 namen mijn ou-
ders deze zaak over en breidden zij dit uit 
tot een begrafenisonderneming.” 
Op haar veertiende stapt Christelle Bracke 
mee in de begrafenisonderneming van haar 
ouders, dankzij haar jarenlange ervaring 
heeft ze dus heel wat evoluties meegemaakt. 
“Toen ik in 1978 bij mijn ouders aan de slag 

Begrafenissen Chr. Bracke, rouwen in tijden van corona
Covid-19 heeft een invloed op ons allen, zoveel is duidelijk. Maar op de 
moeilijke momenten in het leven is de impact van de coronamaatregelen 
nog iets groter. Daar kan Christelle van Begrafenissen Chr. Bracke over 
meespreken. Zij zag de gevolgen op het rouwproces van dichtbij. “Mensen 
hebben troost van hun naasten nodig.”

ging, deed ik vooral administratieve taken. 
Denk maar aan rouwbrieven rondbrengen. 
Maar het duurde niet lang alvorens ik mijn 
eerste uitvaartplechtigheid kon begeleiden, 
ik had het natuurlijk jarenlang bij mijn ou-
ders gezien. Toch was het in die tijd zeer on-
gebruikelijk dat een vrouw deze rol op zich 
nam, laat staan een zestienjarig meisje. Dat 
was dus zeker een uitdaging. Gelukkig is er 
sinds die tijd veel veranderd. Sinds 1988 leid 
ik de begrafenisonderneming zelf. Eerst al-
leen, dan samen met mijn echtgenoot Dirk 
en sinds 2014 met mijn metekind San voltijds 
in dienst. Het was mijn doel om de mensen 
volledig te ontzorgen en sinds de opening 
van ons eigen funerarium in 2017 heb ik ook 
echt het gevoel dat ik hierin geslaagd ben. 
Sindsdien kunnen mensen hun overleden 
geliefden hier in Oostakker komen begroe-
ten. Dat is voor mij heel waardevol.” 
Van vervoer van de 
overledene, over aan-
gifteformaliteiten en 
verzorging van het 
rouwdrukwerk, tot 
de begeleiding van 
de uitvaart, bij Be-
grafenissen Chr. Brac-
ke kan je voor het 
hele traject terecht. 
“Vroeger was dit an-
ders,” vertelt Chris-
telle, “toen moest je 
naar de timmerman 
voor een kist, naar 
de drukker voor een 
rouwbrief en bij de 
pastoor de plechtig-
heid uitwerken. Een 
begrafenisonderne-
ming neemt die zorg 

weg. Het komt erop neer dat je na een over-
lijden één telefoontje moet plegen, die naar 
ons, wij zorgen in overleg met de familie 
voor de rest. Zo krijgen mensen de ruim-
te om te rouwen op hun manier, zoals het 
hoort.” 
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De beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij lag al langer vast. 
Ook al waren er al enkele maanden de ‘krakers’ van actiegroep ‘Bernadet-
te Blijft’ die ongemakkelijk en verstorend doorheen het dossier kwamen 
fietsen. Ondersteund door buurtgebonden - en ruimere - sociale lotge-
noten en gekruid met ludiek, verbaal en inhoudelijk protest. Met stevige 
en onderbouwde argumenten ook en een eigen doordachte urbanisti-
sche visie. En vooral een pleidooi voor een menselijke renovatie ‘Blok per 
Blok’. Het mocht tot nog toe allemaal niet baten. Al gaat de strijd verder. 
Men stapt naar de toezichtcommissie en naar de Vlaamse ombudsdienst. 
O.m omdat de vooropgestelde optie best haalbaar blijkt en het beloof-
de ‘buurtmoment’ er helemaal niet kwam. “Mensen verplicht doen ver-
huizen, zonder rekening te houden met hun eis tot het behoud van de 
gemeenschap, het recht op een thuis en de complete afwezigheid van 
communicatie, staat haaks op een afstemming met de buurt. De strijd 
gaat verder en we laten ons niet afleiden door valse beloftes voor een zo-
genaamde sociale omkadering” staat het in de omzendbrief.
Vanuit WoninGent klinken andere geluiden. Er werd in de voorbije 
maanden hard gewerkt om het herhuisvestigingsproject meer af te 
stemmen op de behoeften en noden van de buurt. Elke inwoner krijgt 
de kans om - met het oog op een terugkeer naar de nieuwe wijk - een 
tijdelijke herhuisvesting aan te vragen. Uniek is dan weer dat - i.s.m. an-
dere Gentse huisvestingsmaatschappijen - aan de huurders zo’n 50 extra 
sociale woningen worden aangeboden, voornamelijk in Sint-Amands-
berg en Oostakker. Er komt ook een pakket aan maatregelen die de ver-
huis comfortabeler moeten maken. Met zelfs extra ophaalbeurten door 
Ivago. De ‘volksverhuizing’ start vanaf mei en loopt uiterlijk tot de zo-
mer van volgend jaar. In de plaats komt een totaal nieuwe wijk die wil 
voldoen aan de hedendaagse huisvestingsnormen. En de al langer aan-
gekleefde missie “voor gezinnen met kinderen” opnieuw gestalte moet 
geven. Het gaat om een groot infrastructureel project met dito straten 
en groen, dat gepland is om eind 1927-begin 1928 officieel te (her)ope-
nen. Met onderweg allicht de gebruikelijke vertragende obstakels die 
zo’n onderneming altijd weer in zich houdt. Voorzitter van WoninGent 
Marc Heughebaert roept de bewoners alvast op om realistisch te blijven. 
“Laat u niet afleiden door valse hoop, maar blijf in communicatie en dia-
loog met de wijkmonitoren van WoninGent. We zoeken samen naar de 
best mogelijke oplossing. Ons aanbod is vergroot, de sociale omkadering 
is uitgebreid en aangepast’. In het licht van de vroegere en huidige con-
troverse rond het dossier van de ‘schimmelwoningen’, is zijn oproep (po-
litiek) best te begrijpen. De ontreddering en de wanhoop in de hoofden 
van de buurtbewoners die hun gekoesterde biotoop gedwongen moe-
ten verlaten, nog zoveel meer… - Eric VAN LAECKE 

Bernadettewijk wacht
integrale sloophamer…
De Gentse Sint-Bernadettewijk wordt onherroepelijk in 
één keer gesloopt.  WoninGent hakte recent definitief 
de knoop door. Tegen 2027-’28 moet op dezelfde 
plek een gloednieuwe wijk oprijzen die voldoet aan 
de hedendaagse huisvestingsnormen. Actiegroep 
‘Bernadette Blijft’ laat het dossier nog (lang) niet los…

Positief gedacht! 
We beseffen de waarde van het water eerst

wanneer de bron is opgedroogd (Thomas Fuller)

info@zinloosgeweld.net

Alle info in verband met publiceren in Attentie:
Jan Callebert - 0478 97 87 11

info@dewegwijs.be

Groenstraat 76 – 9041 Oostakker - Tel. 09 251 06 84

GOBEYN ELECTRO COMFORT

Kom ons
ruim aanbod
ontdekken
in de
toonzaal.
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Jaarboek Oost-Oudburg
laat opleven in coronatijden…
Het 57ste jaarboek van Heemkundige Kring De Oost-Oudburg is al enige tijd uit. 
Door corona verliep de voorstelling online. De kanjer - ruim zeshonderd bladzijden 
- biedt o.m. een gestoffeerde bijdrage over een halve eeuw Documentatiecentrum 
voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling (DSMG), een indringend portret over 
het eeuwfeest van de Land van Waaslaan én een plaatselijke (verzekerings)bijdrage 
over ‘De Ste Barbara’s Gilde te Destelbergen’…

We schreven het al vorig jaar. De voorstelling 
van het jaarboek is traditioneel de verdiende 
en goedsmakende spreekwoordelijke kers op 
de taart van een heemkundig jaar vol gevari-
eerde activiteiten. Elk jaar - afwisselend op een 
andere locatie - maakt een pak heemkundige 
aanhangers en mede-ondersteuners hun op-
wachting. Die dragen in een of andere mate 
de altijd weer boeiende kennis en geschied-
schrijving over het lokaal verleden een warm 
hart toe. Even traditioneel blikken vorsers en 
auteurs dan gezamenlijk terug op een gepas-
sioneerd en gedreven - vaak moeizame zoek-
tocht - naar nog onontgonnen (deel)aspecten 

in het aangekleefde onderzoeksgebied. Zeg 
maar Destelbergen-Heusden, Lochristi en 
vroegere gemeenten, de Gentse deelgemeen-
ten Sint-Amandsberg, Oostakker, Desteldonk, 
Mendonk én de oorspronkelijke Gentse wijken 
Meulestede en het Sint-Baafsdorp.
Even traditioneel wordt de bijeenkomst ge-
stoffeerd met intro-filmbeelden, achtergrond 
en duiding door de auteurs van het jaarboek 
en een overzichtelijk woordje door voorzit-
ter Louis Gevaert over het (voorbije) reilen en 
zeilen van de nog altijd bloeiende vereniging. 
Met een obligaat drankje, knusse gezelligheid 
én het verdelen van de nu al 57ste uitgave aan 

de deelnemers als graag 
meegenomen logistiek 
extraatje…

Corona
Niets van dat alles afge-
lopen december. Door 
de coronamaatregelen 
moest het bestuur het ja-
renlang vertrouwde stra-
mien loslaten en vooral 
nog meer creatief her-
denken. Anders gezegd, 
het online scherm werd - 
hopelijk slechts voor één 
jaar -  het ‘eigentijds normaal’. En noodgedwon-
gen de opstap en de uitweg naar een virtueel 
‘blij weerzien’. Het mag, sorry moet, gezegd, 
De Oost-Oudburg klaarde professioneel die 
klus. De boeiende, gevarieerde en doordachte 
voorstelling bewees dat heemkundige vorsers 
die zich over vooral het verleden buigen, best 
toekomstgericht en beslagen zijn in nieuwe 
en innovatieve communicatietechnieken. Met 
dank aan vroeger inwoner van Oostakker en 
cineast (cultuurinbeeld.be) Luc Van Vreckem en 
zijn vrouw Anne Schelfaut. Die maakten vooraf 
een heuse beeldmontage rond de totstandko-
ming van het nieuw jaarboek bij onze huis-
drukkerij Graphius (‘The fine art of printing’) 
in Oostakker. In een info-trailer stelden ze kort 
elke gepubliceerde bijdrage voor. Daarna volg-
de een filmpje over elk onderwerp waarin de 
auteurs zelf iets vertelden over hun eigenste 
bijdrage. Daarbij vroegen de fel gestoffeerde 
geschiedschrijvingen over het eeuwfeest van 
de - Gentse en Sint-Amandsbergse - Land van 
Waaslaan en het ‘DSMG, 50 jaar jong’ meer dan 
gewone aandacht. Met dat laatste wordt voor 
niet-ingewijden het Documentatiecentrum 
voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling be-
doeld. Het jaarboek had dus voor een keertje 
“Een jubilaris in eigen huis”. Meer daarover 
in een volgend nummer. Jammer dat dit door 
coronatoestanden niet echt - zeg maar zonder 
bubbels - kon gevierd. Dat gold evenzeer voor 
de figuur van voorzitter Gevaert aan wie - door 
Heemkunde Oost-Vlaanderen- vorig najaar de 
jaarlijkse Reinaertprijs 2020 werd toegekend. 
Voor een keertje kon de dorst dus niet gelest. 
Gelukkig bleef de heemkundige familie geens-
zins op haar leeshonger. Meer zelfs, met een 
kanjer van ruim zeshonderd bladzijden, viel 
a.h.w. een literair godsgeschenk uit de hemel. 
Zeker voor wie zoveel mogelijk het eigen (ge-
zond) kot houdt…

Eric VAN LAECKE

NGELO
EN ZOON

DAKWERKEN
INFO:
gsm 0475-288 344
 0478-668 774
fax 09-251 11 80
mail: 
angelo-dakwerken@telenet.be

St.-Arnoutstraat 18
9041 Oostakker

• Algemene dakwerken
• Ontmossen van daken
• Herstellen schouwen
• Algemene renovatie
• Reinigen zonnepanelen
 MEEWERKEND
 PATROON VRIJBLIJVEND GRATIS PRIJSOFFERTE

Heb je nieuws 
(speciale verjaardag, 
jubileum, 
viergeslacht,
feestactiviteit...)
in uw vereniging of familie,
stuur het gerust naar de
redactie van Attentie: 
info@dewegwijs.be
of bel 0478-97 87 11.

Wij proberen dit op te volgen.
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Gedreven vorser en bezige bij Frederik Van-
derstraeten uit Sint-Amandsberg neemt 
liefst drie belangwekkende onderwerpen 
voor zijn rekening. De lezer van Wegwijs 
Noord kennen hem o.m. als een trouwe le-
verancier van nostalgiek leesvoer over de 
Heilig Hartwijk. In het nieuwste jaarboek 
brengt hij een derde bijdrage over het ‘Roe-
rend erfgoed van de Heilig Hartkerk te 
Sint-Amandsberg’. Het gaat specifiek over 
het liturgisch vaatwerk en het religieuze 
textiel. Bij het ‘onttrekken aan de eredienst’ 
in 2016 maakt hij mee een gedetailleerde 
inventaris op. Over zijn bijdrage rond ‘DS-
MG 50 jaar jong.

Een jubilaris in eigen huis’ kan je volgende 
maand uitvoeriger lezen. Rest nog ‘Het ver-
haal van een grafsteen.  ‘De familie Franset, 
Francet, Franchette tot Francet’. Het arti-
kel verscheen al in ‘Heemkundig Nieuws’ 
en neemt de lezer op sleeptouw doorheen 
de moeizame zoektocht (en het heemkun-
dig geduld) naar een verrassend opgedo-
ken grafsteen. Patrick Viaene verhaalt in 
uitvoerig woord en beeld de geschiede-
nis en het erfgoed van de 100-jarige Land 
van Waaslaan. De bekende invalsweg van 
en naar Gent ademt nog altijd voor een be-
langrijk stuk de grootsheid (‘grandeur’) van 
de vroegere boulevard uit. De bewoners ij-
veren er al langer voor een stuk revaloriza-
tie van hun omgeving. Mobiliteitsplannen 
inbegrepen.

Ook de kleine Gentse deelgemeente 
Desteldonk komt in beeld. Heemkundige en 
plaatselijk boegbeeld Dirk Uyttendaele ver-
telt de familiekroniek van ‘Abbé Alouis Ver-
schaffel (1850-1933) en familie. De bijdrage 
kwam tot stand dankzij intensief onder-
zoekswerk en de bereidwillige medewer-
king van heel veel personen en instellingen. 
In een van de vroegere jaarboeken, noemt 
(overleden) auteur Roger Poelman de fami-
lie Verschaffel in 1855 een ‘familie van nota-
belen in Desteldonk’. Hij schreef al vroeger 
ook het verhaal van Romanus Verschaffel. 
Inwoner Dirk Uyttendaele borduurt verder 
op dat elan en stelt in zijn artikel de figuur 
van Abbé Alouis Verschaffel centraal. Het is 
een beklijvend stukje geschiedenis uit het 
kleine én landelijke Desteldonk. De Destel-
bergenaars worden dan weer ondergedom-
peld in de geschiedenis van ‘De Ste Barbara’s 
Gilde (1906-1950) te Destelbergen. Auteur is 
Maria De Groote, echtgenote van voorzitter 
Gevaert.

Het is geen muzikaal verhaal - zoals we aan-
vankelijk dachten - maar een verrassende 
én boeiende neerslag over de opkomst van 
verzekeringsmaatschappijen aan het ein-
de van de 19de eeuw en het begin van de 

Jaarboek neemt alweer
een forse duik in het verleden…
De 57ste uitgave van het jaarboek van De Oost-Oudburg reikt alweer sterk 
uiteenlopende onderwerpen aan. Met dit jaar een belangrijke klemtoon op Sint-
Amandsberg maar ook belangwekkende bijdragen uit Desteldonk én Destelbergen 
die evenveel aandacht verdienen. Een overzichtje…

20ste eeuw. Vandaag zijn verzekeringen van 
alle slag schering en inslag en vaak wette-
lijk verplicht. In die tijd was dat veel minder 
vanzelfsprekend. Uit (notariële) akten blijkt 
o.m. dat de Ste Barbara’s Gilde - een vereni-
ging van personen met een gemeenschap-
pelijk doel - de opstap was naar de stichting 
van een ‘Onderlinge Maatschappij voor Ver-
zekering tegen Werkongevallen’.

Het is heemkunde met een uitgesproken 
economische inslag…. 

Eric VAN LAECKE

Pattyn-Sax bvba - uw bankagent en verzekeringsmakelaar - RPR 0885.868.435
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. V.U.: Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel - BTW BE 0403.199.702 - RPR Brussel

GAAT VER, 
BLIJFT DICHTBIJ.PrixFintroPrĳs: Supporting Young Artists

Fintro geloo�  in de creatieve kracht van jonge mensen. Daarom beloont 
Fintro jaarlĳks jonge artiesten met onmiskenbaar talent die blijk geven 
van durf, visie en maatschappelijk engagement.
Meer info en uw kandidaat voordragen? Surf naar Fintro.be/� ntroprijs!

Fintro Oostakker Oostakkerdorp 41, 9041 Oostakker
T +32 (0)9 251 23 24

pattyn-sax@�ntro.be
Facebook.com/FintroOostakker
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D A G K L A P P E R
Wegens corona gaan er nog altijd heel weinig activiteiten door. Daar-
door houden we deze dagklapper nog altijd achter de hand tot de 
hemel terug volledig opklaart. Van zodra de activiteiten volop herop-
starten zullen we terug een dagklapper opstellen. Redactie.

GRATIS ZOEKERTJES
Particulieren kunnen gratis zoekertjes opsturen. 

Maximum 30 woorden per zoekertje.
Mail uw zoekertje naar: zet-werk@telenet.be of 
met de post opsturen naar: Redactie Attentie,

Ivonna Nevejanstraat 30, 9041 Oostakker. 
Opgelet: de zoekertjes moeten TIJDIG in ons 

bezit zijn (zie blz. 1 bovenaan, uiterste datum van 
aanleveren).

Ook Maegher Goet opent terras !
Sinds half Oktober zit ook de Oostakkerse jeugd zonder vaste ont-
moetingsplaats. Een ploeg enthousiaste vrijwilligers timmerden in alle 
stilte, avonden en weekenden, aan een spiksplinternieuw terrasinte-
rieur. Het nieuwe verbrede 
voetpad biedt binnenkort 
plaats voor een ruim en 
gezellig terras. Iedereen is 
er welkom om op een co-
rona-veilige manier én on-
der de kerktoren te genie-
ten van het samenzijn en 
een frisse pint (onder een 
hopelijk stralende zon).  
Na al het afstandsleren en 
enkel virtuele events ide-
aal ongetwijfeld meer dan 
welkom. 

Edugo kreeg nieuw sanitair en speelplaats
Begin september startte men met het bouwen van een nieuw sanitair blok op de kleuterschool 
Edugo Lourdes-Meerhout, vestiging Meerhoutstraat. Met zekere fierheid tonen we enkele foto’s 
van het resultaat. Het mag gezien zijn! 
De speelplaats werd opnieuw betegeld en gedeeltelijke overkapt zodat de kleutertjes, ook bij 
regen, kunnen buiten spelen. Samen met het sanitair blok vormt dit een schoon geheel. De gele 
kleur geeft de school een frisse, zonnige uitstraling. Daar worden we allemaal gelukkig van.
Wie weet bent u en uw kleuter wel één van de nieuwkomers op onze verfraaide school. U bent 
van harte welkom.

Vriendelijke groeten
Team kleuterschool Edugo Meerhout

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de directeur, Christine Lafaut via mail
Christine.lafaut@edugo.be of gsm 0478 51 17 57 of ook via info.lourdesmeerhout@edugo.be of 
09/259 02 92

ATTENTIE 2021 - 55e jaargang

Wanneer verschijnen ?

MAAND NR Tekst binnen vóór Verschijnen week van...

juni-juli 6-7 5 juni 11 tot 18 juni
augustus 8 30 juli 7 tot 14 augustus
september 9 3 september 10 tot 17 september
oktober 10 2 oktober 8 tot 15 oktober
november 11 29 oktober 5 tot 12 november
december 12 3 december 10 tot 17 december

Plaatselijk beeldhouwer exposeert in Oostende
Voor wie uitkijkt naar een bevrijdend dagje aan zee, hebben we volgende suggestie. De bekende 
Oostakkerse beeldhouwer Arthur Vermeulen uit de Wolfputstraat exposeert nog tot 31 mei in 
Kunsthuis Artine, Kursaal Oosthelling 6 in Oostende. Voor de kunstenaar is die omgeving al langer 
vertrouwd terrein. Dagelijks toegankelijk van 11 tot 18 uur.

Meer info via www.art-vermeulen.be of arthur.vermeulen.1938@gmail.com of op afspraak 
(0497/832.224). (EVL)

TE KOOP
Wasmachine Whirlpool 6kg fresh care 1400 TA, gekocht 
12/9/20, nooit gebruikt, kostprijs 360 euro, gevraagd 300 
euro,  zelf afhalen na afspraak: Einde Were 13, bus 203,
GSM 0499-723635

TE KOOP
De boeken ‘Oostakker in oude foto’s’ deel 1 en deel 2. 
Uitgegeven in 1992 en 1993 door Roger De Letter.
Tel. 0499-317 343

TE KOOP
Bureaustoel te koop  in goeie staat ! Aankoopprijs 200 
euro. Vraagprijs: 35 euro. Gsm 0499-40 62 25

TE KOOP
Zetel stijl Louis XV, lederen bekleding 
(gebruikssporen). Afhaling bij mij thuis, 
prijs 100 euro.
Vrijblijvend te bezichtigen, 0487-47 38 
20 of via mail heer1964@outlook.com

TE KOOP
Akoestische piano - zwart - afmetingen 
H132cm D65cm B148cm. Prijs overeen te komen.
Zelf afhalen in Oostakker. Info: els.huylebroeck@telenet.
be of 0485/50.69.60

TE KOOP
Kuifje - Complete serie - First 
edition (2007). Nieuw: nog 
in de verpakking. Collectors 
items voor de ware Kuifje 
liefhebber. Vraagprijs: 75 
euro.
Info: 0477/253634
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Alle dagen open van 09.00-18.30 uur, ook op zaterdag & zondag

WelloPet Lochristi
Bosdreef 1D • 9080 Lochristi
hello@wellopet.be • www.wellopet.be
✆ 09 282 36 78

  Hond, kat & konijn
  Self Wash
  Vachtvriendelijk trimmen

  Altijd een dierenarts nabij
  Gratis puppygewenning
  7/7 open

Een stralende vacht, de sleutel 
tot een gezonde viervoeter
In mei 20% bonus op je PetBudget

Adv. WelloPet Attentie 240x320mm. BASIC TRIMSALON.indd   1 10/04/2021   15:43
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exclusief verkrijgbaar bijSleeplife® Gent-Oostakker
Antwerpsestwg. 1124 
T. 09 355 98 01
Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate

Openingsuren: Di - Vr: 9u30 - 18u • Za: 10u - 18u

 Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak

S l a a p  z o a l s  j e  b e n t
I n  l i j n  m e t  j o u w  S L A A P - D N A ®

Sleeplife® Gent Rooigemlaan 563 - T. 09 226 17 71

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

JOHAN,
Ergosleep® slaper sinds 2018

Sleeplife® Gent Rooigemlaan 563 - T. 09 226 17 71

3 t.e.m. 18 mei

Nu tot

€1.000
voordeel

op Ergosleep®
bedcombinaties

DANA,
Ergosleep® slaper sinds 2018

wegwijs24x32-Johan+Dana.indd   1 28/09/2020   17:24


